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До 
 

Наставно-научниот совет на  
Природно-математичкиот факултет во 

Скопје при Универзитетот  
“Св. Кирил и Методиј”- 

                  СКОПЈЕ 
 

 
 

Предмет: Годишен извештај за работата на деканот на ПМФ 
 
 
 
 
 
 Почитувани, 

 

 
 

Во   прилог   Ви   го   доставувам   годишниот   Извештај   за   мојата   работа   во 
изминатава  година (од 11.09.2019  до 17.09.2020  година).  Свесен сум дека секогаш 
може да се направи многу повеќе од она што е направено. Секој од нас секогаш и за 
се има замислени планови, прави концепт како да ги реализира, но едноставно истите 
не се вклопени во делот од системот во кој функционираме и неможат да се остварат. 
Изминатава година беше исполнета со многу случувања, со многу обврски, 
превземени или наметнати. Голем дел од она што беше предвидено беше 
реализирано, дел што не беше предвидено се направи,  а  дел  остана  нереализирано  
за  што  има  и  објективни  и  субјективни причини. Делот од непредвиденото, а 
направено, главно се оденесува во делот на активности што ге превземавме поради 
случувањата кои произлегоа од Правилникот за начинот на реализација на 
дејностите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и единиците во 
неговиот состав согласно со мерките на надлежните органи за спречување на 
внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19.  Она  што  јас  како  декан  заедно  со  
деканатскатата  управа  сме  го направиле во изминатава година во најголем дел е 
опфатено во овој Извештај. Се трудев истиот да ги содржи вообичаените сегменти кои 
се неопходни за ваков вид извештаи. При тоа, внимавав истиот да не биде 
оптеретен со многу детали и вообичаени активности за кои сите вие знаете, а 
постојано се изведуваат, независно од тоа кој е на позицијата декан. Колку во тоа 
сум успеал, останува на Вас да оцените. За секоја забелешка и дополнително 
појаснување за работата, а која не е назначена и забележана во овој извештај, 
останувам отворен и подготвен за дообјаснување кое може да го дадам усно или 
писмено. 

 

 
 

Со почит, 
 
 
 

               Декан 
 

Проф. д-р  Ицко Ѓоргоски 
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УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО  СКОПЈЕ 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ- СКОПЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНОТ НА ПРИРОДНО- 
МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ ПРИ 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО 

СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ 
11.09.2019 до 17.09.2020 ГОДИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, септември 2020 година 
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Согласно со Законот за високото образование на Република Македонија и 
Статутот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Деканот на Факултетот е 
должен еднаш во годината до Наставно-научниот совет и до Ректорот на 
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје да достави ИЗВЕШТАЈ за својата 
работа. Поаѓајќи од законските одредби за надлежностите на деканот на Факултетот, 
за да се добие целосен увид во работата, потребно е накратко да се отсликаат сите 
активности што се одвивале на Природно-математичкиот факултет при 
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје во периодот од 11.09.2019 до 
17.09. 2020  година и тоа: 
 

РАБОТА  НА  ОРГАНИТЕ  НА  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ 
ФАКУЛТЕТ 

 
Наставно-научен совет 

 
Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет во Скопје во 

периoдот од 11.09.2019 до 17.09. 2020 година одржа 10 редовни седници. За 
одбележување е што седниците од март 2020 година ги одржавме со користење на 
средствата за електронска комуникација. Овој начин на работа беше според 
ПРАВИЛНИКОТ за начинот на реализација на дејностите на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје и единиците во неговиот состав согласно со мерките на 
надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и 
ширење на коронавирусот CoVid-19. Според член 9 од истиот, седниците на органите на 
Универзитетот и на единиците беше наложено да се одржуваат со примена на средствата 
за електронска комуникација од член 3 од овој Правилник. На седниците не можеше да 
се гласа за точки за кои е предвидено тајно гласање, освен доколку со средствата за 
електронска комуникација може да се применат стандардизирани/авторизирани 
технички решенија кои обезбедуваат контрола на тајноста и на точноста на резултатите 
од гласањето, за што одлука донесува органот кој треба да одлучува на седницата. Овој 
член ние го почитувавме и постапувавме според него. Па така единствена точка за која 
организиравме седница со физичко присуство беше јунската, кога беше и точката за 
избор на сенатори.  

На останатите сендици, на предлог на институтите при Факултетот и 
Деканатската управа, беа разгледувани сите прашања од надлежноста на Наставно-
научниот совет, за што беа донесувани соодветни одлуки. Записниците усвоени на 
седниците на ННС, се составен дел на Извештајот,  што  ќе биде заведен  во архивата  
на Факултетот.  Се трудевме, материјалите  за  седниците  да  се  соодветно  
подготвувани,  точките  кои  се разгледуваат да бидат со усогласени ставови, се со цел 
скратување на времетраењето на  седниците.  Се  надевам  дека  во  тоа  успевавме,  
бидејќи  според  записниците најчесто седници не беа подголги од 60 минути. 
Присуството на членовите на ННС беше секогаш евидентирано, а со колегите кои од 
одредени причини неколку пати последователно отсуствуваа беше пооделно 
разговарано. Морам да констатирам дека и покрај сите настојувања и разговори дел од 
колегите продолжуваат да бидат нередовни на седниците на Наставно-научниот совет, 
па останува со нив повторно да се разговара со надеж дека разговорите ќе 
резултираат со позитивен ефект. 
 

Деканатска управа 
 

Во извештајниот период, деканатската управа на Природно-математичкиот 
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факултет одржа 12 седници.  Во периодот на вонредната сосотојба и во целиот 
перидот на прогласената пандемија Деканатската управа се состануваше многу 
често, скоро секојдневно. Постојано следејќи ги случувањата на факултетот, со 
здравјето на вработените и студентите и барајќи начини за соодветно да се 
реагира во секоја насока на факултетското функционирање. Од март 2020 
година седниците ги државме со користење на средствата за електронска 
комуникација, согласно ПРАВИЛНИКОТ за начинот на реализација на дејностите 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и единиците во неговиот состав 
согласно со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за 
спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19.  

Деканатската управа расправаше по сите предлози кои беа  во  нејзин  делокруг  
на  работа  и  донесуваше  соодветни  одлуки.  Сакам  да  ја истакнам 
конструктивноста  и посветеноста во работата на деканатската управа на сите 
нејзини членови. Посебно би ја издвоил работата на раководителите на институтите и 
претседателот на студентското собрание.   Тие,   без   исклучок,   секогаш   се   залагаа   
за   интересите   на   своите институти и  студентите  но, секогаш наоѓаа разбирање 
за интересите на другите институти, како и за општите интереси на Факултетот. При 
тоа, посебно сакам да ја истакнам нивната приврзаност кон факултетските 
интереси, што беше видливо во ситуациите кога се подготвуваа одредени 
извештаи или мислења за прашања од делокругот на нивниот институт, при 
што издвојуваа време и вложуваа  вонреден напор, за да истите бидат 
навремено готови. Записниците усвоени на седниците на деканатската управа, се 
составен дел на Извештајот, кој ќе биде заведен во архивата на Факултетот. 

 
НАСТАВА 

 
Во извештајниот период донесени се одлуки за реакредитација и усвојување на 

изменетите и дополнети студиски програми, според законските препораки за нивно 
прилагодување со постоечките законски нормативи. При тоа посебен аспект беше 
даден на усогласување на наставни програми на новите законски одредби. За 
истакнување е тоа што за најголем број од постоечките студиски програми (за сите 
студиски циклуси) е направена реакредитација и се добиени решенија за работа.  

Во  целиот  тек  на  претходната  учебна  година  посебно  се  водеше  сметка  за 
имплементација  на  современите  концепти  на  високото  образование (целиот 
летен семестар и почетокот на зимскиот семестар). Посебни проблеми ни донесе 
ситуацијата со пандемијата и законските одредби наставата да се одржува во посебни 
протоколи. Најголем дел од наставата, и во таквата новонастаната состојба, се одржа 
на општо задоволство. Условите беа нови, несвојствени, бараа посебен ангажман, но 
морам да констатирам дека со помош на Раководителите на институтите, а посебно со 
студентите членови на студентското собрание на факултетот, постојано бевме во тек 
со случувањата. Брзо реагиравме и овозможивме наставата да се одржи со подршка на 
различни електронски платформи, за да потоа ја усвоиме и тимс платвормата (која 
беше и широко прифатена на ниво на нашиот универзитет) со која можеше да се 
користат податоците на iknow системот од универзитетската база на податоци. И 
покрај сите проблеми, според анкетите на студентите, наставата и наставниот процес 
и во новонаметнатите услови го завршивме на задоволително ниво. Во ситуациите 
кога од студентската организација или студенти имавме забелешки дека овој начин на 
работа не се применува   инсистиравме   кај   посочените   наставници   за   
применување   на   оваа одредба од Статутот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” 
и Законот за високото образование на Република Македонија, како и 
ПРАВИЛНИКОТ за начинот на реализација на дејностите на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје и единиците во неговиот состав согласно со мерките на 
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надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и 
ширење на коронавирусот CoVid-19, и скоро секогаш наидуваваме на разбирање, 
прифаќање и корегирање на забелешките. Во неколку наврати нашите студенти 
доставуваа барања со нивните согледувања и предлози за поуспешно и поквалитетно 
образование. По нивните барања најчесто имавме директни средби на кои ги 
разгледуваваме и скоро секогаш позитивно ги реашававме нивните барања. 
 

СТУДЕНТИ 
 

Во изминатиов период нашите студенти ги фрмираа сите свои тела за 
раководење, предвидени со новиот Закон за високо образование. Активноста на 
студентското собрание на факултетот беше исклучително изразена и видлива во 
перидот на пандемијата и на вонредната состојба. Студентите ги почитуваа сите 
предвидени и наложени протоколи за спречување на внесување и ширење на 
коронавирусот CoVid-19. Воспоставените активности околу организирањето на 
студентските престои се спроведуваа вообичаено само до почетокот на перидот на 
пандемијата (март 2020). Пред тој период ПМФ продолжи со организирањето на 
студентски престои во Република Германија подржана од ДААД фондацијата. Ваквата 
меѓународната соработка поддржана од ДААД фондацијата успешно продолжува во 
континуитет во рамките на неколку мултилатерални мрежни проекти, како и 
соработката преку Хумболт и Фулбрајт фондациите. И оваа година размена на студенти 
се направи и преку студентската организација ИАЕСТЕ. Исто така оваа година групи на 
странски студенти беа на посети на нашите институти (на Инстиутот за етнологја и 
антопологија) и заедно со нашите студенти учествуваа во реализација на студентски 
проекти предвиден во нивние студиски курикулуми. И оваа година нашиот факултет ја 
помогна активноста на друштвата чии носители се колеги од пооделните институти. Во 
оваа прилика се заблагодарувам за огромниот напор на колегите продекани, проф. д-р 
В. Мирчески и проф. д-р Љ. Настовски што го даваат во оваа насока.  

Со  цел  да  се  зголеми  информираноста   за  тоа  што  го  нудат  студиските 
програми  на  Природно-математичкиот  факултет,  организирани  беа  неколку 
интервјуа   што   беа  објавени   во  дневните   и  неделните   пишани   и  електронски 
медиуми, како и изјави и коментари во повеќе наврати на националните телевизии. За 
жал, оваа година Факултетот неможевме да ги организираме вообичаените средби во 
средни училишта во Скопје и во внатрешноста   на   државата.   Особено е важно да се 
истакне дека продолживме и ја интензивиравме соработката и координирање на 
активностите во насока на организирање на средношколски натпревари по биологија, 
географија, математика, хемија и физика. Заедничката нова web страница на Факултетот 
е дополнета и завршена,  во  неа  се  интегрирани  заедничките факултетски  активности, 
а на посебните институтски web страница се гледаат активносите на институтите. При 
нејзиното оформување активноста беше поединечна (на секој професор), знам дека 
презафатеноста на колегите е основна причина зошто истата досега не е 100% завршена, 
а од преземена обврска поминаа повеќе од три години. Ја користам и оваа прилика да се 
заблагодарам за активноста што во овие инцијативи ја имаа продеканите проф. Д-р В. 
Мирчески и проф. Д-р Љ. Настовски, како и на раководителите на институтите и 
Сеизмолошката опсерваторија. 
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  И  оваа  година  Комисиите  избрани  од  ННС,  на  предлози  од  соодветните 
Институти, ги реализираа првиот дел од конкурсот за упис на студенти во прва година 
за учебната 2020/21 година. Огромен беше стравот декa оваа година бројот на нови 
студенти ќе биде драстично намален. Ние како раководство и јас како декан на ПМФ, 
исто така се плашев, но и верував во успех. Нашите анализи покажуваа дека намалениот 
број на матуранти (околу 13,200), зголемениот број на факултети (јавни и приватни) 
(околу 200), релативно тешките природно-математички студии, можат да бидат 
причина за осипување на бројот на нови студенти. Но, со задоволство можам да 
констатирам дека тоа не се случи, и за наша радост нашиот факултет беше препознат 
како соодветен предизвик за студирање на добар дел нови студенти.  Според добиените 
резултати само од првиот рок на конкурсот, оваа година на Факултетот се запишааа 
скоро ист број на студенти, во споредба со изминатите години, почнувајќи од 2011 
година. Она што минатата година беше како видлива промена, оваа година има 
потвдена јасна тенденција. Имено,  потврдена е условна замена на “атрактивноста” на 
студиските програми меѓу институтите, и во самите институти. Мојот заклучокот и 
минатата годинина и оваа, за ваквата состојба е ист. Имено, сметам дека истото е 
корисно, и е причина повеќе институтите да функцонираат како заедница.   Но, од друга 
страна, го дава примерот дека треба одредени помени во моментов “неатркативните” 
студиски програми, се со цел да се зголеми интересот за студирање на тие насоки. Но и 
покрај се, на мислење сме дека тоа во овој момент интересот за студирање на нашиот 
факултет во целина е на задоволително ниво. 

ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ 
 

Изминатата   година   на   распишаниот   конкурс   за   втор   циклус   студии   на 
Природно-математичкиот факултет се запишаа  22 студенти, а на трет циклус студии 
13 студенти.  

За  учебната  2020/21  година,  распишаниот  конкурс  за  втор  циклус  и  трет 
циклус од страна на Универзитетот   „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за Природно- 
математичкиот факултет е во тек. 
 

СОРАБОТКА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 
 

Со  цел  да  се  воспостават  контакти  и  можност  за  размена  на  искуства  за 
наставно-едукативната и научноистражувачката работа од областа на природо- 
математичките науки реализирани се посети или не посетиле поканети гости на 
соодветните институции во странство. Така воспоставените директни соработки со 
повеќе европски природно-математички факултети се продлабочуваат, а во преговори 
сме за склучување на нови договори за соработка со неколку факултети од 
унивезитетите. Ваквата инцијатива беше пифатена и од Руската амбасада во 
Македонија, кој се прифати да посредува во остварувањето на ваквите наши заложби 
во потпишување на соработка со унуверзитетот во Новосибирск. При големиот број на 
средби и состаноци со колегите од другите универзитети, при посетите кај нас или 
кај нив, скоро секогаш ни беа презентирани нивните искуства во прилагодувањето 
кон европските и светските текови во образовните процеси. Но ваквите осработки и 
контакти во перидот по март 2020 година беа можни само преку средствата за 
електронска комуникација.  

Посебно би сакал да ја истакнам воспоставената соработка на нашиот Факултет 
со  неколку  соодветни  институции  во  Германија,  Франција,  Кина, Англија, 
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Бугарија, Романија, Полска, Турција, Јужна Кореа, Русија, Чешка и други земји. Оваа 
констатација е посебно важна бидејќи резултираше со посети и престои на наши 
колеги во соодветни оддели на еминентни факултети во овие држави. Реализацијата 
на овие активности секогаш  била  поддржувана  и  помагана  од  мене  како  декан  
и  од  деканатската управа на Факултетот.   

На ниво на нашата држава соработката на нашиот Факултет е на завидно ниво 
со сите државни институции, како и со Факултети на кои наши наставници и 
соработници се ангажирани во наставниот  процес,  исто  така  и  со  Факултетите  
кои  ни  даваат  наставни  услуги. Нашиот став е непроменет и ние се залагаме за 
задржување на досегашната соработка со можност за нејзино продлабочување и 
проширување. Дека тоа секогаш и не беше едноставно, покрај нас од деканатската 
управа, многу добро знаат и раководителите на соодветните Институти и 
предметните наставници. Во оваа прилика сакам да ја истакнам соработката со 
Раководителите на институтите околу организирањето на наставата на другите 
факултети. 

Во овој дел, сметам дека е исто така многу важно да се одбележи  и фактот дека 
продолжува нашата пракса за потпишување на договори за соработка со еминентни 
државни и приватни институции. Ваквите договори за соработка, како и постојаните 
презентирања на нашите студии и квалитетот на нашите дипломирани студенти 
резултираа со конкретни   показатели. Во изминатиот период факултетот има 
потпишано повеќе од 150 договори/меморандуми за соработка со институции и 
фирми од земјата, како и со академски институции од странство, меѓу кои се и 
неколку договори во рамките на Еразмус плус програмата за размена на студенти. 

Нашата континуирана заложба насочена кон Министерството за образование и 
наука  во  однос  на  решавање  на  проблемот  со  примање  на  нови  млади  кадри  во 
нашата институција, беше и е силно изразена. За тоа зборуваат нашите официјални, 
полуофицијални и неформални состаноци со највисоките структури во 
Министерството за образование и наука. Во овој дел ни е сосема јасно дека нашите 
залагања не треба да застанат. Имено, свесни сме за осипувањето на наставно-
научниот кадар од нашите редови. Дел од институтите, а со тоа и Факултетот како 
целина, се доведени, на работ на нормално функционирање. Она што посебно 
загижува е што дел од вработените, или времено ангажираните помлади колеги 
(како демонстратори) ги раскинуваат договорите за вработување и си одат од 
ПМФ, а најчесто си одат од државата.  Оваа година по основ на пензионирање или 
спогодбено раскинување на работниот однос од Факултетот си отидоа тројца 
вработени, од кои еден наставник. Ние правиме се за да издејствуваме од 
Министерството за образование и наука нови вработувања, пред се за наставно-
научно подмладување на нашите редови.  

Оваа година тоа само делумно вроди со полод, добивме согласност за вработување 
на тројца асистенти и четворица колеги во делот на технички соработници. Свесни сме 
дека тоа е малку. Ние правиме се што е во нашите ингеренции, секогаш 
интервенираме со дописи и со свои дискусии на форуми каде за тоа има тема и 
можност. Тоа значи дека ваквата наша определба за зголемување  на бројот на 
наставници,  а посебно на помлади соработници треба да продолжи. За да ја 
ублажиме оваа состојба изнаоѓаме начини за ангажирање на  помлади  колеги  (од  
завршните  години  на  студии,  скоро дипломирани,  последипломци  или  
докторанти)  во  наставните  и  научните активности на Факултетот. И за новата 
учебна година тоа ќе го направиме со склучување на договори нови демонстратори, и 
продолжување на договорите со досега на тој начин ангажираните колеги. Свесни сме 
дека тоа не е решение, исто као што сме свесни дека е тоа единствениот начин да се 
ублажат овој вид на проблеми.  
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НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА РАБОТА 
 

Во текот на изминатата година на Природно-математичкиот факултет   се 
изведуваа само десетина научноистражувачки  проекти (национални, билатерални 
или меѓународни). Со овој број никако не смее и нема да бидеме задоволни и ќе 
направиме се во иднина да се збогати, во број и буџет.  Свесни сме дека за тоа треба и 
поголема   и   поширока   општествена   подршка,   но   наше   е   да   укажуваме   и   да 
инсистираме тоа да се промени. Но и покрај се, и оваа година е избран еден од 
професорите  од Факултетот во најуспешните научници на УКИМ за 2019 година.  

Во извештајниот период на Природно-математичкиот факултет во Скопје се 
реализирани или се во тек повеќе апликативни проекти и апликации за кои е 
користена вообичаената  пракса  за  потпишување  договорите  за  нивно реализирање, 
со што во значителен дел е подобрена материјалната состојба на институтите и на 
Факултетот. Во оваа прилика сакам да ја истакнам нашата активност во 
презентирањето на нашите апликативни достигнувања. Сето тоа вроди со плод. 
Нашиот факултет со уште еден свој вработен склучи договор за меѓусебна соработка во 
старт-ап компанија. Според сознанијата што ги имаме на повидок се уште неколку 
слични активности. На мислење сме дека тоа е еден од начините за подршка на 
нашите колеги, а од друга страна и финансиски бенефит за Факултетот. Во меѓувреме 
се во завршна фаза преговорите за учество на нашиот факултет во новоформираниот 
финансиско инвестициски фонд Деловно-технолошки акцелераторот при УКИМ, кој 
ќе ги помага и насочува бизнис ориентираните професори и лаборатории.  

При тоа морам да констатирам дека деканатската управа, прави се сите 
апликативни дејности во чие реализирање учествуваат наши вработени да се 
остваруваат преку Институтите, односно Факултетот. 

 
ОРГАНИЗАЦИОНА  ПОСТАВЕНОСТ,  ФИНАНСИСКИ  И ГРАДЕЖНИ 
АКТИВНОСТИ 
 
Во изминатиов период Природно-математичкиот факултет во состав на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, активно учествуваше во органите и 
талата на Универзитетот. Овде пред се сакам да ја истакнам нашата посветеност при 
донесувањето на нови акти за работење во услови на пандемија, и почитувајќи ги 
Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и одлуките на Сенатот на 
универзитетот и актите кои во таа насоки ги носеше Владата на Репбулика Македонија.  

Во делот на градежните активности, кои и оваа година беа насочени во 
подобрување на инфраструктурните услови за работа на студентите и вработените, 
имавме повеќе замисли и планови, но поради целокупната состојба само мал дел се 
остварија. Па така, во долната зграда каде се сместени Инстиутот за хемија и 
Инстиутот за етнологија и антропологија беше обновено електричното осветлување во 
сите големи антреа. Според мене, сега е тоа сосем нов влезен лик на долната зграда на 
Факултетот, што е посебно јасно видливо во делот на Инстиутот за етнологија и 
антропологија. На институтот за хемија се реновира салата за состаноци, со идеја да се 
направи порепрезентативна и да им ги подобри условите за работа на вработените.  

Во завршна фаза е реновирање на неколку студентските лаборатории во горната 
зграда на Факултетот. Исто така неколку од големите ходници во двете крила на 
старата зграда од Факултетот се со  комплетно заменето осветлување.   

Инсталирани се нови микроскопи во микроскопските лаборатории на 
Инстиутот за биологија, активност што се одвиваше во текот на минатата година но се 
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финализира во оваа. Тендерските активности завршија и во почетна фаза е 
реализацијата на реновирање на лабораторијата за Молекуларна биологија во која 
треба да се вгради современа опрема донација од Република Кина. Ја користам 
приликата да се заблагодарам на исклучителната заангажираност на раководителот на 
Инстиутот за биологија, проф. Д-р Гордана Димевска и ракводителот на 
лабораторијата, проф. Д-р Сашо Панов, кои и во условите кои не надвиснаа успеаа 
оваа активност да ја донесат до финална фаза на остварување.    

Нашите постојани барања до соосдветните министарства на државата, оваа 
година не вродија со плод па беше прифатено ни едно наше барање за реконструкција 
и реновирање на Факултетот, со средства од државата.  

Би сакал да потсетам дека дека сите овие придобивки, се резултат на голем број 
состаноци, убедувања и укажувања. Во оваа прилика сакам да го истакнам 
несебичниот ангажман во оваа активност на продеканот проф. д-р Свемир Горин, кој 
како новоизбран продекан, за многу кратко време се вклопи во работата на тимот на 
деканската управа и со својот ангажман и активност ја зголеми продуктивноста во 
работата, на раководителот на Институтот за хемија проф. д-р Марина Стефова, 
раководителот на Институтот  за  биологија  проф.  д-р  Гордана  Димевска, 
раководителот на Институтот за етнологија и антропологија проф. д-р Даворин 
Трпески, раководителот на инстиутот за физика проф. Д-р Александар Скепаровски, 
како и на Инстиутот за математика проф. д-р  Ѓорги Марковски и на Институтот за 
географија проф. д-р Ристо Мијалов, како и на раководителот на Сеизмолошката 
опсерваторија научен советник д-р Драгана Черних, кои скоро континуирано во текот 
на изминатите месеци беа присутни за да овие активности соодветно се завршат. На 
мислење сум дека со овие активности сме решиле неколку големи проблеми, а тоа ќе 
ни овозможи етапно да пристапиме кон решавање на други.  

Направен беше огромен напор за регулирање на исплатите на одредени 
обврски кон членовите на ПМФ. На мислење сме дека оваа година, во споредба со  
минатите години, исплатите на одредени обврски кон своите вработени или 
институциите со кои соработуваме Факултетот ги реализираше многу поредовно. 
Правиме се, ние, како Факултет, да ги извршуваме своие обврски, но немоќни сме 
да регулираме нешто што не зависи од нас. Свесни сме деке проблеми од овој тип се 
уште постојат, кај сите јавни високобразовни инстиутции во државата, па и кај нас. 
Ние своите забелешки, негодувања и контролиран револт го изразуваме до 
надлежните институции. Но, секогаш притоа ја имавме во вид и сложеноста на 
функционирање и финасирање на Факултетот, и се трудевме да обезбедиме 
финансиска основа која ќе обезбеди редовно задоволување на средства неопходни за 
навремено земање на месечни примања. 

Набавките и спроведувањето на јавни тендери и набавки, исто така, ни 
претставува сериозен проблем, и покрај големите напори кои ги правеа службите во 
деканатот на Факултетот. Сакам да истакнам дека во изминатава година на 
нашиот факултет успешно се реализирани и се во тек на реализација повеќе од 
40 јавни набавки. 

Во овој случај,  сакам да ја истакнам активноста на дел од колегите кои не го 
штедеа своето време да помогаа во подготвување на тендерската документација која 
често е преобемна. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам за активностите кои 
во овој дел ги имаше продеканот проф. д-р Свемир Горин, како и на службите од 
деканатот, посебно на секретарот Сања Мицковиќ и Советникот за јавни набавки 
Бранко Келтаневски. 
 

НОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ 
 

               Како  декан се придржуваав на спроведување на важечките законски прописи 
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и нормативни акти на Факултетот, Универзитетот и државата. Покрај другото, како 
декан се трудев посебно внимание да му посветам на: 

-извршувањето на одлуките и заклучоците на Наставно-научниот совет и 
давање отчетност за истото; 

-грижата за вршење на високообразовната, научноистражувачката и 
применувачката дејност според постојните законски и нормативни акти; 

-навременото  свикување  на  седниците  на  Наставно-научниот  совет,  со 
стремеж за одржување според досега воспоставениот распоред и нивно темелно 
подготвување со цел истите да бидат што поефикасни и поконструктивни; 

-инсистирав да се почитуваат правилниците при избор на лица во наставно- 
научни, научни и соработнички звања, со посебно внимание кон правилна кадровска 
политика   за   која   сепак   главен   збор   треба   да   имаат   посебните   институти   на 
Факултетот; 

- инсистирав на изнаоѓање начини за законски основани измени на одредени 
правилници кои се веќе донесени, со едноставна цел вработените што се чувствуваат 
онеправдени да го добијат тоа што го заслужуваат. 

 
 
 Почитувани колеги, голем број од работите што се погоре набороени и се 
реализирани биле дел на мојата програма за работа со која од вас побарав да бидам 
избран за декан на Факултетот во овој мандатен период.  

 Дел од наведените активности не биле наведени во таа програма, но се создале 
предуслови, а консултациите со моите соработници укажале дека ако се ангажираме 
истите ќе бидат реализирани, а со тоа ќе добие нашиот факултет.  

 Како и секоја од изминативе години при поднесување на годишниот извешатај за 
мојата работа укажувам на одредени состојби, а сега ќе го направам истото. Најголем 
дел од предвидените активности на јавните установи како што е Факултетот не зависат 
само од нас. Ја упатувам пораката на следното факултетско раководство, на новиот 
Декан и неговите најблиски директни соработници, продеканите, раководителите на 
инстиутите, да направат уште повеќе се за подобро утре на нашиот ПМФ. Да не го 
штедат своето време, да бидат секогаш кога треба таму каде што треба, со цел, од тоа и 
Факултетот и сите вработени, а пред се нашите студенти, да имаат одреден бенефит. 
Сеуште сум на мислење сум дека деканот треба да биде достапен за секој вработен скоро 
во секое време. Како и минатата година, при поднесувањето на ваквиот годишен 
извештај и сега ќе повторам дека знаев и знам дека да се биде декан на ПМФ бара 
одредени одрекувања и трошење на повеќе време од вообичаеното, но сепак тоа беше 
мојот стил на работење и јас истиот така го практикував. Никогаш не се случило, некој 
од колегите да бара да биде примен, за да поразговара, да се консултира, а за тоа да чека 
повеќе од неминовното. Така функционирав и така сум се однесував.  

 На крај дозволете ми, и во овој извештај, слично како и во изминатите осум 
години, да се заблагодарам на моите продекани, колегите Панов, Горин, Мирчески и 
Настовски, Раководителите на сите институти и на Сеизмолошката опсерваторија, на 
членовите на  Комисиите  при   Наставно   научниот   совет,   за   конструктивната   и   
коректна соработка во реализацијата на работата на Природно-математичкиот 
факултет. Исто така, сакам да се заблагодарам и на останатите членови на Наставно-
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научниот совет, на другите вработени ангажирани во наставно-научниот процес, како и 
на стручните служби во деканатот, пред се на секретарот на Факултетот Сања Мицковиќ. 
Мицковиќ во координација со раководителот на општите служби Васка Маневска, 
раководителот на студентските служби Кети Костадиновска, секогаш изнаоѓаа начин за 
соодветно и законско спроведување на замислите. Кај нив и кај скоро сите вработени во 
службите на деканатот секогаш  наидував  на соодветно  разбирање,  со единствена  цел 
работите  да бидат реализирани во согласност со потребите на тековното работење на 
Факултетот. 

 
 

Декан 
 

Скопје, септември, 2020 година  Проф. д-р И. К. Ѓоргоски 
 
 


