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ODBLOKIRANI 5 MILIONI AMERIKANSK
BLIZNAKOF", 31 STUDENT DOBIVA

Н

а 28 февруари на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје се
одржа чинот на свеченото врачување на договори за доделување 31
стипендија од Фондацијата „Атанас Близнакоф“. На него, покрај
студентите стипендисти, присуствуваа и декани и продекани на
факултетите, новоизбраниот
претседател на Универзитетското студентско собрание и претставници на средствата за јавно
информирање.
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Овој настан беше извонредна
можност за претставување и
потсетување на ликот и делото на
нашиот високопочитуван сонародник, најголемиот донатор на
македонската дијаспора, г. Атанас
Близнаков. Toj e роден 1901 година во
село Д’мбени, Костурско. Во 1920
година го напуштил родниот крај и
заминал во САД. Живеел и работел
повеќе од педесет години во Гери,
Индијана, сè до 1976 година кога
дефинитивно се населил во Скопје
и покренал иницијатива за осно-

Уредник на издавачката
дејност на УКИM:

вање на Фондацијата. Изразувајќи
ја својата приврзаност кон Македонија и Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“, макотрпната печалбарска заштеда остварена во
далечна Америка, со посебно задоволство ја ставил во функција на
создавање материјални услови за
студирање на нашите студенти.
Врз основа на личната желба,
последното завештание и тестамент на Атанас Близнаков, на 148.
седница на Советот на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во
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KI DOLARI NA FONDACIJATA " ATANAS
AAT STIPENDIJA OD 1 000 EVRA
кои имаа чест и привилегија да го
познаваат и да соработуваат со
него.
Г. Катин е познат по бројните
публицистички, новинарски и
научни трудови, кои се посветени,
главно, на животот на Македонците во светот. Тој е автор на две
изданија на монографиите за
најголемиот македонски донатор,
г. Атанас Близнаков. Добитниците на стипендијата од Фондацијата „Атанас Близнакоф“, исто
така добија по еден примерок од
монографијата за да имаат
можност поподробно да се
запознаат со неговиот лик и дело,
покрај податоците искажани во
исцрпната презентација на
г. Катин.
Ректорот на УКИМ, проф. д-р
Никола Јанкуловски, во своето
обраќање до присутните истакна
дека почитувањето на волјата на
Скопје, одржана на 18.4.1977 година, донаторот Атанас Близнаков се
соочило со низа проблеми: Не ми е
донесена е Одлука за основање
Фонд „Атанас Близнакоф“ за сти- познато зошто сè до моето стапендирање на студенти на Универ- пување на должност како ректор
зитетот кои покажуваат особени
резултати во студиите, а немаат
доволно материјални средства за
школување. За остварување на
целите и задачите на Фондацијата
се грижи Управен одбор, чиј претседател е ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје.
Г. Славе Николовски-Катин,
долгогодишниот и доживотен член
на Одборот на Фондацијата „Атанас Близнакоф“, кој ја имал честа
лично да ги познава и да соработува со Атанас Близнаков и неговата сопруга Славка, зборуваше за
животниот пат и делото на
благородниот чичко Атанас, како
Славе Николовски - Катин
што го викаа сите во Ректоратот
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на УКИМ не било преземено
ништо за разрешување на
настанатите проблеми и не бил
решен ниту еден проблем. Што
сакам да кажам? Согласно со
волјата на донаторот, стипендиите се доделуваат само од
годишните камати на главнините, и од САД и од Македонија.
Каматите од непознати причини
долг период воопшто не биле
користени. Веднаш по моето
стапување на должност бев
известен од службите во Ректоратот за немилата состојба и
презедов итни чекори за надминување и разрешување на проблемите, и во САД и овде кај нас.
Благодарение, пред сè, на личните
контакти кои ги имам со дел од
македонската дијаспора во
Чикаго, заедно со проректорката
за финансии, инвестиции и развој
на УКИМ, проф. д-р Биљана Ангелова, успеавме каматата на
главнината сукцесивно да се
префрла во Македонија, секако
согласно со американските и
македонските законски прописи.
Така, средствата на Фондаци-
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јата „ Атанас Близнакоф“ при
Универзитетот „ Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, за студентски
стипендии, покрај од камати од
финансиските средства орочени
во банка во Република Северна
Македонија, сега се обезбедуваат
и од ослободените средства од
средствата што се наоѓаат во
банка во Соединетите Американски Држави од дивиденди, камати
и сл. Напомнува м дека главнините не се трошат. Координирањето на сите овие активности не
велам дека беше едноставно, но
кога се има волја да се направи
нешто, тогаш не постојат пречки
кои не можат да се разрешат. Со
задоволство можам да кажам
дека сега вкупниот износ добиен
од каматите од двете главнини е
драстично поголем од износот во
минатото.

Во оваа насока, Одборот на
Фондацијата „Атанас Близнакоф“
при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј” во Скопје, во февруари
минатата година донесе Правилник за начинот и критериумите за
распределбата на средствата на
Фондацијата „Атанас Близнакоф“
при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје за студентски
стипендии. Одборот, исто така,
донесе одлука на секој факултет да
се доделат по 5 стипендии на редовни студенти од прв циклус
студии кои имаат запишано
најмалку трет семестар во учебната 2018/2019 година, во висина од
6.000,00 денари/месечно, и ќе се
исплатуваат 10 месеци во студиската година почнувајќи од октомври и заклучно до јули. Одборот,
исто така, одлучи постапката за
распределба на стипендиите да се
спроведе од страна на факултетите врз основа на распишан
интерен конкурс и критериуми за
доделување на стипендиите,
утврдени во Правилникот за
начинот и критериумите за
распределба на средствата од
Фондацијата. Од страна на
Одборот, исто така, беше донесена
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Обраќање на ректорот, проф. д-р Никола Јанкуловски

одлука врз основа на распишан
конкурс, средствата да се распределуваат за стипендии на студенти со статус на редовен студент,
запишани на прв циклус студии на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје кои треба да бидат
запишани најмалку во трет

семестар. Во зависност од
расположливите средства,
Одборот може да донесе посебни
одлуки за доделување на стипендии
за студенти запишани на втор
и/или трет циклус студии на
Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје.

Проректорката проф. д-р Биљана Ангелова ја читаше
Одлуката за доделување на стипендии, донесена од
Управниот одбор на Фондацијата

Ректорот, проф. д-р Никола Јанкуловски, им
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Врз основа на одредбите од Статутот на Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј” во Скопје, Управниот одбор на Фондацијата „Атанас Близнакоф” при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на седницата одржана на 7.10.2019 година, ја
донесе следнава
О Д Л У К А
за додел ува ње 3 1 сти п ен ди ј а од Фон да ци ј а та „ Ата н а с Бл и зн а коф“
п ри Ун и верзи тетот „ Св. Ки ри л и М етоди ј “ во Скоп ј е

Ч л ен 1

Со оваа Одлука се потврдува изборот на
кандидатите за добивање на стипендија од
Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
извршен од страна на факултетот, врз основа на
спроведен интерен конкурс.
Ч л ен 2

Се доделуваат стипендии на студентите:
1. Јасмина Сливовска, Правен факултет
„Јустинијан Први“
2. Ангела Ристеска, Филолошки факултет
„Блаже Конески“
3. Стефани Михајловска, Филолошки факултет
„Блаже Конески“
4. Јани Митрески, Шумарски факултет
5. Јовче Стевановски, Шумарски факултет
6. Марио Гаштевски, Шумарски факултет
7. Бојан Стојчевиќ, Стоматолошки факултет
8. Анастасија Ангеловска, Факултет за
ветеринарна медицина
9. Спиро Божиноски, Факултет за ветеринарна
медицина

10. Ива Тасевска, Факултет за ветеринарна
медицина
11. Ивана Василеска, Факултет за ветеринарна
медицина
12. Елисавета Лукановска, Факултет за
ветеринарна медицина
13. Мартин Беличовски, Факултет за
електротехника и информациски технологии
14. Емилија Котевска, Факултет за
електротехника и информациски технологии
15. Филип Димитровски, Факултет за
електротехника и информациски технологии
16. Дамјан Зечевиќ, Факултет за електротехника
и информациски технологии
17. Ивана Тасевска, Машински факултет
18. Елена Здравкоска, Економски факултет
19. Вероника Трајкова, Економски факултет
20. Ангел Пејковски, Економски факултет
21. Марјан Петковски, Факултет за драмски
уметности
22. Јован Трајчевски, Факултет за музичка
уметност
23. Сава Галабова, Факултет за земјоделски
науки и храна

м ги врачи договорите за доделените стипендии на студентите
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24. Мелда Вели, Факултет за земјоделски науки
и храна
25. Мартина Десковска, Факултет за
земјоделски науки и храна
26. Емилија Младеновска, Факултет за
земјоделски науки и храна
27. Мартина Павловска, Факултет за
земјоделски науки и храна
28. Ирина Јосифовска, Филозофски факултет
29. Анастасија Младеновска, Филозофски
факултет
30. Ана Мишова, Филозофски факултет
31. Илина Димовска, Филозофски факултет.
Ч л ен 3

Висината на секоја поединечна стипендија изне сува во нето износ од 6.000,00 денари/месечно.
Стипендијата се доделува за 10 (десет) месеци во
студиската година, започнувајќи од 1.10.2019
година, и ќе се исплатува на трансакциска сметка
на корисникот на стипендијата, почнувајќи од
октомври и заклучно до јули.

Правото на користење на стипендиите трае доколку
се исполнуваат условите заклучно со завршувањето
на првиот циклус студии.
Право на стипендија немаат кандидатите кои не
напредувале редовно во повисок семестар.
За секоја наредна учебна година, лицата од член 1
од оваа Одлука се должни, за секој семестар, да
достават до Ректоратот потврда од факултетот за
запишан зимски, односно летен семестар, со
задолжителна назнака по кој пат се запишува
односниот семестар.
Доколку лицата не ја достават потврдата од став 5
од овој член, или ако семестарот го запишале по
втор пат, трет итн. пат, стипендијата им се укинува.
Ч л ен 4

Одлуката стапува во сила со денот на
донесувањето.
Фон да ци ј а „ Ата н а с Бл и зн а коф”
п ри Ун и верзи тетот „ Св. Ки ри л и М етоди ј ”
Ди ректор
П роф. д-р Н и кол а Ј а н кул овски ,
ректор н а Ун и верзи тетот

Продеканката за наука на Стоматолошкиот
факултет, проф. д-р Силвана Георгиева, изрази желба,
надвор од предвидениот протокол на настанот, да се
обрати на присутниот аудиториум. Таа рече дека ја
имала честа и привилегијата да биде една од првите
стипендисти на Фондацијата „Атанас Близнакоф“ и
дека заедно со другите стипендисти биле чести гости
во домот на оваа благородна брачна двојка. Со нескриени емоции, продеканката Георгиева раскажуваше за
топлината во домот и за грижата на почитуваните
Славка и Атанас спрема сите стипендисти како да
биле нивни родени деца.
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