Акредитирани на здруженија на наставници за организирање на натпревари за учениците од
ОСНОВНИТЕ училишта
број и датум на Решение за
акредитација

наставен предмет

назив на здружението

1

Природни науки

Друштво на биолози на Република
Македонија

12-5497/2 од 15.04.2016

2

Хемија

Сојуз на хемичари и технолози на
Македонија

12-5498/2 од 15.04.2016

3

Француски јазик

Здружение на професорите по
француски јазик на Република
Македонија

12-3635/2 од 18.04.2017

4

Географија

5

Физика

Македонско географско друштво
Друштво на физичарите на
Република Македонија

Македонски јазик

Сојуз на друштвата за македонски
јазик и литература на Република
Македонија

ред.бр.

6

12-3540/2 од 18.04.2017
12-3476/3 од 18.04.2017

12-3688/2 од 18.04.2017

7

Биологија

Здружение на граѓани Македонско
биолошко друштво

12-3686/2 од 18.04.2017

8

Виолина, Пеење, Флејта,
Виолончело, Саксафон,
Труба, Хорна, Традициски
инструменти, Контрабас и
Теори на на музика од
основното музичко
образование

Здружение на директори и
наставници на музичките и
балетските училишта на Република
Македонија ХАРМОНИЈА- МБ

12-3771/2 од 18.04.2017

9

Информатика

Здружение на информатичарите на
Македонија

12-3839/2 од 18.04.2017

10

Работа со компјутери и
основи на програмирање

Здружение на информатичарите на
Македонија

12-3838/2 од 18.04.2017

11

Математика

Сојуз на математичари на
Република Македонија

12-3776/2 од 18.04.2017

Здружение на граѓани музички и
балетски педагози

12-3768/4 од 18.04.2017

Здружение на музичките педагози
на Република Македонија

12-5475/1 од 24.04.2017

Пијано, Солфеж, Класична
гитара, Виола, Кларинет,
Обоа, Тромбон, Удирачки
инструменти, Хармоника и
Фагот од основното музичко
образование
12

13

Музичко образование,
Училишен хор и Училишен
оркестар

14

Англиски јазик

Асоцијација на наставници по
англиски јазик и книжевност на
Република Македонија-ЕЛТАМ

12-5476/1 од 24.04.2017

Акредитирани здруженија на наставници за организирање на натпревари на учениците од средните училишта

Здружение на наставници

број и датум на акредитација

наставен предмет / област

1 Сојуз на математичари на Македонија

12-3775/2 од 28.04.2017г

математика

Друштво
надруштво
биолози
на
Македонско
биолошко
- СкопјеСкопје
Македонско
биолошко
друштво2 Македонија

12-3687/2 од 28.04.2017г

биологија

12-3476/4 од 28.04.2017г

физика

Сојуз на хемичарите и технолозите на
12-3401/2 од 28.04.2017г
4 Македонија

хемија

Здружение на директори и наставници на
музички и балетски училишта на РМ –
12-3774/2 од 28.04.2017г
5 „Хармонија – МБ“

стручни предмети од уметничко
образование
музичко
образование

6 Здужение на класични филолози „Антика“

класични јазици

Република

3 Друштво на физичари на Македонија;

12-3657/2 од 28.04.2017г

Асоцијација на наставници по англиски
12-3778/2 од 28.04.2017г
7 јазик на РМ – ЕЛТАМ

англиски јазик

Здружение
8 Македонија

12-3798/2 од 28.04.2017г

информатика,
технологија
јазици

12-3634/2 од 28.04.2017г

француски јазик

Здружение на
9 јазик на РМ

на

информатичарите

професорите

по

на

француски

и

информатичка
програмски

10 Македонски географско друштво

12-3541/2 од 28.04.2017г

географија

Невладина
здружение
за
заштита
на
интересите
на
училиштата
од
замјоделската,
шумарската
и
11 ветеринарната струка Тера Фитон Анимал 12-3685/2 од 28.04.2017г

земјоделска
техника,
поледелско
производство,
органско
земјоделско
производство,
анатомија
со
физиологија
на
домашните
животни,
овоштарство,
практична настава

12 Здружение на музички педагози на РМ

12-3770/2 од 28.04.2017г

музичка уметност/култура

12-3994/2 од 28.04.2017г

стручни
предмети
електротехничка,
машинска
сообраќајна струка

Здружение на наставници и раководни
кадри од електротехничка, машински и
13 сообраќајна струка

Сојуз на друштвата за Македонски јазик и
12-3689/2 од 05.05.2017г
14 литература на Република Македонија

од
и

македонски јазик и литература

