
Термини за консултации за летен семестар за учебната година 2015/2016 
 

  

АЛЕКСАНДАР ТЕНЕВ   
Среда 10:00  
Четврток 10:00 
просторија 35 ТМФ 
 

м-р АЛЕКСАНДРА 

КАНЕВЧЕ  
 
Термините за консултации се достапни на:  
https://goo.gl/zoHjF1 
  

д-р АЛЕКСАНДРА 

ПОПОВСКА 

МИТРОВИЌ  

вторник  14:00 
петок 16:00 
просторија 26 (подрум на ТМФ) 
Се препорачува студентите да се најават за консултации на 
aleksandra.popovska.mitrovikj@finki.ukim.mk 

 д-р АНА МАДЕВСКА 

БОГДАНОВА  
За консултации ве молам најавете се на 
ana.madevska.bogdanova@finki.ukim.mk  

 д-р АНАСТАС МИШЕВ   
Вторник 09:30 - 11:00 Лаб118 
Четврток 10:00 - 12:00 канцеларија анекс на ФЕИТ 
  

д-р АНДРЕА КУЛАКОВ  Среда 15-17 часот 
Петок 10-12 часот 
анекс зграда на ФЕИТ/МФ 

д-р АНДРЕJА 

НАУМОСКИ  
консултациите се ажурираат на следниот линк 
http://ow.ly/Tb8SK 
 

д-р БИЛЈАНА 

СТОЈКОСКА  
понеделник: 11-13 часот 
петок: 11-13 часот 
Анекс зграда на ФЕИТ/МФ 

д-р БИЛЈАНА 

ТОЈТОВСКА  
 
Термините се ажурираат на следниот линк: 
 
Термини за консултации 
 
  

м-р БОБАН 

ЈОКСИМОСКИ  
среда: 13:00 - 15:00, канцеларија (анекс на ФЕИТ/МФС) 
 четврток: 08:00 - 11:00, (лаб. 118, ТМФ) 
 
консултациите се ажурираат на следниот линк: 
https://db.tt/5u2s6asb 

м-р БОЈАН ИЛИЈОСКИ  Термините за консултации се достапни на 
https://goo.gl/Ay3N1Z 

д-р БОРО 

ЈАКИМОВСКИ  
Понеделник 10-12 часот, деканат на ФИНКИ. 
Среда 15-17 часот, деканат на ФИНКИ. 
 
  

mailto:ana.madevska.bogdanova@finki.ukim.mk
https://www.dropbox.com/s/3bv07qy5a98buiv/Термини%20за%20консултации.docx?dl=0
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д-р ВАНГЕЛ 

АЈАНОВСКИ  
Термините за консултации, контакт во живо и другите начини 
за контакт редовно се објавуваат и ажурираат на адресата: 
https://staff.finki.ukim.mk/ajanovski 

д-р ВЕРИЦА БАКЕВА  Понеделник: 11:00-12:00 во п.26 
Вторник: 11:00-13:00 во п.26 
Среда: 14:00-15:00 во п.26 
Се препорачува студентите да се најават за консултации на 
verica.bakeva@finki.ukim.mk 

д-р ВЕСНА 

ДИМИТРИЕВСКА  
РИСТОВСКА  

Понеделник 13.00-14:00 во п.26 (ТМФ),  
Понеделник 14.00-15:00 во Лаб.3 (ТМФ), 
Вторник 12:00-13:00 во п.26 (ТМФ). 
 
 

д-р ВЕСНА 

ДИМИТРОВА  
Понеделник 13:00  
Среда 12:00  
деканат ФИНКИ 

м-р ВЕСНА 

КИРАНЏИСКА  
Среда 11:00 во 35ка 
Четврток 18:00 во 35ка 
Петок 11:00 во Барака 1 

м-р ВЛАДИМИР 

ЗДРАВЕСКИ  
Термините се објавени на 
http://www.zdraveski.me/ 

д-р ВЛАДИМИР 

ТРАЈКОВИЌ  
Вторник 14:00 - 16:00 
Среда 14:00 - 16:00 
 

Лабораторија за мобилни и мултимедијални апликации 

(Конференциска сала во деканатот на ФИНКИ) 
 
Студентите од прв и втор циклус на студии може да закажат 

дополнителни консултации на vladimir.trajkovik@finki.ukim.mk 
 

д-р ГЕОРГИНА 

МИРЧЕВА  
Термините за консултации се објавуваат на 
http://ow.ly/TezXM 

д-р ГОЦЕ АРМЕНСКИ  Понеделник 10-12 
Среда 16-18 
 

д-р ДАНЧО ДАВЧЕВ   
Секој ден од 11-13ч, канцеларија во анексот на ФЕИТ. Се 
препорачува студентите да се најават за консултации на 
danco.davcev@finki.ukim.mk 
 

д-р ДЕЈАН ЃОРЃЕВИЌ  кабинет 219 (главна зграда на ФЕИТ)  
 информации за термините можете да најдете на 
http://ow.ly/T9Vr0   

 
д-р ДЕЈАН СПАСОВ  

 
Понеделник 13-15 часот 
Петок 11-13 часот 
Кабинет 35 
 

д-р ДИМИТАР 

ТРАЈАНОВ  
среда 11-13 часот 
четврток 19-21 часот 

https://staff.finki.ukim.mk/ajanovski
mailto:verica.bakeva@finki.ukim.mk
http://www.zdraveski.me/
mailto:vladimir.trajkovik@finki.ukim.mk
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mailto:danco.davcev@finki.ukim.mk
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Анекс на ФЕИТ/МФ 
д-р ДРАГАН 

МИХАЈЛОВ  
 
Среда во 13 во кабинет во анекс на ФЕИТ 
 

д-р ЃОРЃИ МАЏАРОВ   
консултациите се ажурираат на следниот линк: 
http://ow.ly/TagQF 
канцеларија, анекс ФЕИТ/МФ 
 

м-р ЕМИЛ СТАНКОВ  Среда 16-18 часот, просторија 35 (ТМФ); 
Четврток 12-14 часот, просторија 35 (ТМФ). 
Се препорачува студентите да се најават за консултации на 
emil.stankov@finki.ukim.mk 

м-р ЕФТИМ 

ЗДРАВЕВСКИ  
 
Консултациите се ажурираат на следниот линк: 
https://db.tt/aGjFef7A 
 

д-р ЖАНЕТА ПОПЕСКА  Понеделник 11:30-13 часот просторија 37 на ТМФ 
Четврток 10:30-12 часот просторија 37 на ТМФ 
 

м-р ИВАН 

КИТАНОВСКИ  
консултациите се ажурираат на следниот линк 
https://db.tt/QJGUAuK6 
 

д-р ИВАН ЧОРБЕВ  Понеделник 16:00 
Среда 16:00 
 

д-р ИВИЦА 

ДИМИТРОВСКИ  
вторник: 13-15 часот во деканат 
четврток: 10-12 часот анекс зграда на ФЕИТ/МФ 

д-р ИГОР 

МИШКОВСКИ  
Вторник од 17:30 часот 
Четврток од 10 часот 

д-р ИГОР ТРАЈКОВСКИ   
вторник 10-12 
четврток 11-12 
TMF 35 
Се препорачува студентите да се најават за консултации на 
igor.trajkovski@finki.ukim.mk 
 

м-р ИЛИНКА 

ИВАНОСКА  
среда 16:00-18:00 канцеларија (анекс ФЕИТ) 
петок 11:00-12:00 канцеларија (анекс ФЕИТ) 
 
Термините не важат за време на колоквиумска недела и 
испитна сесија. 
Се препорачува студентите претходно да се најават за 
консултации на ilinka.ivanoska@finki.ukim.mk 
 

м-р КАТАРИНА 

ТРОЈАЧАНЕЦ  
ажурни информации за термините можете да најдете на 
https://www.dropbox.com/s/1h84arbkjaiwf8z/Konsultacii.txt?dl=0  
 

д-р КАТЕРИНА 

ЗДРАВКОВА  
понеделник од 12 до 13 во Барака 3.1 
вторник од 10 до 12 во 35 на ТМФ 
 

mailto:ilinka.ivanoska@finki.ukim.mk
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д-р КИРЕ 

ТРИВОДАЛИЕВ  
вторник 13:00 - 15:00 канцеларија (анекс ФЕИТ) 
четврток 12:00 - 14:00 канцеларија (анекс ФЕИТ) со исклучок 
на последниот четврток во секој месец 
 
Термините за консултации не важат за време на колоквиумска 
недела и испитна сесија. За дополнителни информации 
обратете се на kire.trivodaliev@finki.ukim.mk 

д-р КОСТА МИТРЕСКИ  понеделник 11-12   
Четврток 11-12 
просторија АНЕКС ФЕИТ ЛАБ.ОЕ 
 
 

д-р ЛАСКО 

БАСНАРКОВ  
 
вторник 14-16 канцеларија 
петок 12-14 канцеларија 
 

д-р ЉУПЧО АНТОВСКИ   
Вторник и среда 9:30 во просторија 35 
 

д-р ЉУПЧО КОЦАРЕВ  понеделник 10-12 
вторник 10-12 
анекс на ФЕИТ  
  

д-р МАГДАЛЕНА 

КОСТОСКА  
вторник 17-19 лаб. 118 
петок 14-16 просторија 35 
 

д-р МАРИЈА МИХОВА   
 
 

д-р МАРЈАН ГУШЕВ  просторија 35-37 
вторник 13 и  четврток 09  
 

м-р МЕТОДИЈА 

ЈАНЧЕСКИ 
 
 

Понеделник 12:45 - 14:45 

Просторија 35 

д-р МИЛЕ ЈОВАНОВ  Термините за консултации се објавени и редовно ажурирани 
на  
mile.mk/konsultacii/ 

м-р МИЛОШ 

ЈОВАНОВИЌ  
Консултациите се достапни на http://purl.org/net/mj-calendar 
 

д-р МИРОСЛАВ 

МИРЧЕВ  
Термините за консултации се објавуваат на 
http://tinyurl.com/ngd7g8m  
 

д-р НАТАША 

ИЛИЕВСКА  
Понеделник 16 часот во просторија 26 (ТМФ) 
Се препорачува студентите да се најават за консултации на 
natasa.ilievska@finki.ukim.mk                     

д-р НЕВЕНА 

АЦКОВСКА  
понеделник од 12-13 и од 15-16 во просторија 26а 
среда од 13-14 во просторија 26а 

http://mile.mk/konsultacii/
http://purl.org/net/mj-calendar
http://tinyurl.com/ngd7g8m


дополнителни консултации за студентите од втор циклус се 
закажуваат со испраќање порака на 
nevena.ackovska@finki.ukim.mk 
 
 

м-р ПАНЧЕ РИБАРСКИ   
Среда од 17:30 во Лаб 3 
Петок од 13:00 во 35ка 
 

м-р ПЕТРЕ ЛАМЕСКИ   
 
 

м-р РИСТЕ СТОЈАНОВ Консултациите се редовно ажурирани на следниот линк 
д-р САШКО РИСТОВ  Петок 08ч 35/37 

Понеделник 08ч 35/37 

д-р САШО 

ГРАМАТИКОВ  
Редовно ажурираните термините за консултации се поставени 
на 
следниот линк 
 
  

д-р СЛОБОДАН 

КАЛАЈЏИСКИ  
среда (11:00 до 13:00) 
петок (11:00 до 13:00) 
анекс зграда на ФЕИТ/МФ 

д-р СИМОНА 

САМАРЏИСКА  
просторија 35, ТМФ 
Вторник 14:00-15:00 и 18:00-19:00  
Среда 13:00-14:00. 
Дополнителни термини за консултации се закауваат по маил. 

д-р СМИЛКА ЈАНЕСКА 

САРКАЊАЦ  
Петок 13h просторија 35, ТМФ 
Се препорачува студентите претходно да се најават за 
консултации на   smilka.janeska.sarkanjac@finki.ukim.mk 

д-р СОЊА 

ФИЛИПОСКА  
понеделник 13:15 - 14:45 Лаб26  
четврток 10 - 12 во канцеларијата во анекс на ФЕИТ 

д-р СУЗАНА 

ЛОШКОВСКА  
кабинет 219 (главна зграда на ФЕИТ)  
ажурни информации за консултaции може да најдете на 
следниот линк: konsultacii 
Студентите од втор циклус на студии може да закажат 
дополнителни консултации на suzana.loshkovska@finki.ukim.mk  
 

м-р ТОМЧЕ ДЕЛЕВ  Среда 10:00 - 12:00 
Петок 13:00 - 15:00 
http://delev.me/konsultacii/ 
 

м-р ХРИСТИНА 

МИХАЈЛОСКА  
понеделник 14:00 - 15:00 часот 
среда 15:00 - 16:00 часот 
во просторија 35, ТМФ 
ажурирани информации за консултациите следете на следниот 
линк. 
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