
Предмет: ХИДРАУЛИКА И ХИДРАУЛИЧНИ МАШИНИ:  
 
СООПШТЕНИЕ 
 
На ден 20.03.2014 (четврток) во А1-2 лево, во 11ч. се организира термин за детален договор 
околу задолженијата, условите и начините за стекнување потпис и за полагање на предметот.  
 
Се известуваат студентите што досега немаат стекнато право на потпис или/и што сè уште го 
немат положено Предметот дека, во договор со нив, ќе се организираат парцијални испити за  
 
1. првиот дел од материјалот по Предметот (т.е. прашањата од Домашно 1, дел 1 и 2 и 
задачите од Програм 1): начелно во 8-мата или 9-тата недела од семестарот (види 
http://www.mf.edu.mk/sites/default/files/18_Raboten%20kalendar%20za%202013-14.pdf) 
 
2. вториот дел од материјалот по Предметот (т.е. прашањата од Домашно 2, дел 1 и 2 и 
задачите од Програм 2 и 3) начелно 14-тата или 15-тата недела од семестарот или и уште 
порано, ако за тоа има интерес и договор со сите што ќе се стекнат со правото за полагање на 
тестовите.  
 
 Услов за полагање на тестовите е предадени домашни задачи (соодветно за првиот и за 

вториот дел) на една недела пред договорениот рок за тестот. Роковите за предавање на 
домашните ќе се јавни откако ќе се дефинираат датумите за тестовите во горенаведениот 
термин за договор.  

 Студентите што веќе имаат земено потпис по предметот, може да дојдат на тестовите без 
повторна изработка и предавање на домашните, но по претходна најава кај 
предметниот наставник една недела пред објавениот рок за полагање на 
соодветниот тест. Во спротивно нема да бидат примени на тестот.  

 Студентите што ниту имаат земено потпис ниту предале домашни ниту пак се 
најавиле кај предметниот наставник немаат право да полагаат тестови.  

 
Услов за полагање испит е добиен потпис. Студентите што нема да ги исполнат условите за 
стекнување право на потпис нема да имаат право да го полагаат предметот. Допонителни 
термини по објавените термини за предавање на домашните пред тестовите т.е. за 
стекнување право за потпис НЕМА ДА ИМА.  
 
Поради тоа што списоците за запишани студенти сè уште не се комплетни, се повикуваат 
сите студенти што го запишале или ќе го запишат Предметот во тековниот летен семестар 
2013/14, во најскоро можно време да се пријават кај предметнтиот наставник во приемните 
термини објавени на web-страната на предметниот наставник. 
 
 
Предметен наставник,  
 
Доц. д-р Ана Лазаревска  
 


