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Бр.__________ 
25.12.2014 год. 
 
 
До  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 
 
 
Почитувани, 
 
Врз основа на Вашето писмо бр.02-1333/3 од 18.12.2014 година, што се однесува на 

предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование, 
Факултетот за дизајн и технологии на мебел  ентериер-Скопје, на седницата на Наставно-
научниот совет одржана на ден 23.12.2014 година ги донесе следните заклучоци: 

- По однос на член 4 од наведениот закон, Наставно-научниот совет на Факултетот за 
дизајн и технологии на мебел и ентериер бара да се испита можноста за реализација на 
државниот испит за студентите од ФДТМЕ. Ова од причина што поголем дел од наставните 
предмети не се погодни за спроведување на испит според предложената методологија со 
прашања и понудени одговори, односно се поврзани со графичко решавање. 

- Во колку се остане на концептот за реализација на државен испит, предлагаме тој да 
се спроведува само на крајот на завршната студиска година (IV година за прв циклус). Во 
однос на тоа се залагаме и за признавање на положениот државен испит како соодветна 
стручна лиценца за работа во практиката. 

- По однос на членовите 7 и 8 од предложениот закон, даваме целосна поддршка. 
- По однос на член 9 од предложениот закон, предлагаме да се избрише одредбата 

„...кои се во првите 50% списанија...“. 
По однос на останатиот дел од текстот на предложениот закон немаме забелешки. 
Што се однесува на предлог-законот за високообразовните установи за образование на 

наставен кадар во предучилишно, основно и средно образование, Наставно-научниот совет 
смета дека овој закон не го опфаќа делокругот на работење на Факултетот за дизајн и 
технологии на мебел и ентериер-Скопје. 

 
 
Со почит, 
 

Декан, 
 
 

Проф. д-р Зоран Трпоски 


