
Теми за проектна задача кои се бранеле во 2016/ 17 и 2017/ 18 година 

Алгебра Неравенство на прераспределување 

Англиски јазик 

Историја на хип хоп музиката во САД 

Издигнувањето на Седбојс и емо рапот во САД и Велика 
Британија 

Цивилната војна во Америка  

Серија Луцифер 

Познати луѓе од Њу Јорк 

Анализа на серијалот „Пиратите од Карибите“ 

Стивен Хокинг 

Теорија на заговор- Убиството на Џон Бенет Ремзи 

Уметноста и музиката во 60-те и 70-те во Њу Јорк 

Анксиозност, како дел од процесот на учење Англиски јазик 
како втор странски јазик 

Реалити ТВ програми како општествен феномен 

Одржливо живеење во градовите во САД 

Анализа на „Инглориоус Бастардс'' од Квентин Тарантино 

Анализа на книгата ,,Сите светли места'' од Џенифер Нивен 

Хари Потер- анализа на филмовите 

Вистината позади легендите за кралот Артур 

Анализа на серијата Доктор Хаус 

Волт Дизни: Почеток на патувањето 

Како медитацијата влијае на мозокот 

Ана Винтур- живот и кариера 

Зошто Стив Џобс беше одреден за најдобрите 

Шестте жени на Хенери VIII 

Војна на ѕвездите 

Џим Кери 

Ликот на Џек Торенс во новелата 'Судење' од Стивен Кинг 

Елон Муск и неговите проекти 

Анализа на филмот „Мирисот на жената“ 

Анализa на филмот 'Евтини приказни' 

Инфлуенционални актери од Велика Британија 

"Сонцето повторно се раѓа" - Изгубена душа или срце 

Творештвото на Дејвид Линч и Мулхоланд Драјв 

Анализа на „Сликата на Доријан Греј“ од Оскар Вајлд 

`ЦСП` фондација 

Анализа на делата "Лоун срвајвер' и „Оператор“ 

Инферно 

Анализа на делото "1984" од Џорџ Орвел 

Леон професионалецот, патување без емоции 

Невропластичност; Како да го преврзете вашиот мозок 



Историја на блузот 

Дебелината /гојазноста/ во Америка 

Пабло Ескобар 

Мартин Лутер Кинг: Живот и достигнувања 

Луцидно сонување 

Англија во Среден Век (England in the Mid Century) 

Емоционална интелегенција (Emotional Intelligence) 
Хамилтон: кој преживува, а кој не, кој ќе ја раскаже твојата 
приказна (Hamilton: who lives, who dies, who tells your story 
Marvel vs DC - споредба и анализа на двата најголеми 
производители на стрипови и филмски гиганти 

Креативност и адвертајзинг 

Анализа на ликот Хермиона Гранџер од книгите Хари Потер 

Разликите помеѓу книгата и филмот “Д Грејт Гетсби“ 

Сликата на Доријан Греј 

Анализа на императорот и неговите синови  

Анализа на филмот "Седум" 
Баскервиловото куче и долината на стравот - содржина и анализа на 
ликови 

Говор на телото како интернационален говор  

Експлозија на најголемата нафтена платформа 

Граѓанската војна во втора светска војна 

Америка во втората светска војна 

Викторијанска ера 

Бизнис и 
претприемништво 

Значењето на маркетингот и менаџментот за развој на 
успешен бизнис 

Зголемување на профит преку он-лајн продажба  

Бизнис-план на коктел бар 

Влијанието на нето добивката врз движењето на цената на 
акциите на макдонската берза 

Иновациите како движечка сила на економскиот раст и развој 

Развоен тек на секторот за приватнообезбедување во 
Р.Македонија 

Стратегиски и оперативен менаџмент 

Создавање на најголемата компанија на луксузни брендови во 
светот 

Предизвици во промовирање производи преку герила 
маркетинг 

  



Бизнис и 
претприемништво 

Влијанието на маркетингот врз лојалноста на купувачите 

Компанијата Тесла 

Жени претприемачи во Македонија 

Плетењето на столици како бизнис во Македонија 

Улогата на големите бизниси во МКД 

Осврт на е-трговијата како канал на продажба на 
иднината 

Бизнис план на кафетерија 

Винска индустрија во Франција 

Бизнис план за изградба на стамбен објект 

Бизнисот на Џејми Оливер 

Најпознати брокерски куќи во Европа 

Маркетинг на мал бизнис 
Улога и функции на централен депозитор за хартии од 
вредност во Македонија 

Бизнисите на Доналд Трамп 

Бизнис план -  Крофнекс 

Развој на социјално претприемништво 

Брокерски куќи во Р. Македонија 

Договор за осигурување 

Бизнис на недвижнини 

Стратегии за конкурентска предност на пазарот 

Наследување на фамилијарен бизнис 

Биологија 

Мултиплен Миелом 

Аутизам 

Дијабетес, справување со дијабетес; Патот кон развивање 
на вештачки панкреас 

Физиологија на сон и мозочна активност при спиење 

Дебелината, проблем во 21 век 

Исхраната на Ѓоковиќ 

Ретинопатија, нефропатија, невропатија, дијабетично 
стапало, периферна артериска болест- како компликации 
од дијабетес 

Веганска исхрана 

Меланом 

Алцхајмерова болест 

Автоимуна болест Лупус 

Првата трансплантација на глава 

Крв и крвни групи 

Примена на плунката како дијагностички медиум 

Несакани дејства на антибиотици 

Меморирање- функција на нервниот систем 

  



Биологија 

ГМО Сапиенс: употребата на CRISPR 

Фосили и диносауруси 

Бонсаи- знаење и техника на одгледување дрва во саксија 

Современи употреби на ДНА 

Влијанието на спортот и допинг кај човекот 

HIV-вирус 

Влијанието на ALS врз Животот на Стивен Хокинг 

Матични Клетки 

Стекнување на навики и учење кај лица со Даунов синдром 

Витилиго 

Спиењето, соништата и фрекфенција на спиењето 

ХОБС 

Превртени органи (Situs Inversus) 

Рентген дијагностика и нејзина значајна употреба 

Дијабетес како наследна болест 

Кожа и нега на кожа 

Гојазност како ризик фактор за голем број заболувања 

Плункови жлезди 

Деформитети на 'рбетен столб 

Кардиомиопатии кај кучиња 

Атеросклероза 

Епилепсија 

Здрава исхрана кај спортисти 

Како бета таласемијата влијае врз здравјето и поколението? 
Влијание на витамини од групата Бе врз исхраната и 
организмот на човекот 

Крвни садови, притисок и пулс 

Вакцините како помош во борбата против болестите 

Влијанието на бучавата и други фактори врз органот за слух 

Болести на тироидна жлезда 

Клонирање 
Штетно влијание на сончевите зраци врз кожниот покривач на 
човекот 

Ретки заболувања - Цистична фиброза 

Вовед во правото 

Судска заштита на слободите и правата на човекот 

Најнеобичните закони во светот 
Заштита на човековите права во меѓународниот суд во 
Стразбург 

Претседателот на Република Македонија 

Фалсификување на документ 

Шеф на држава 

Посвојување и старателство  

Физичко лице - видови способности 

Белези на државата 

  



Географија 

Кореја 

Отешево- бисер во срцето на Преспа 

Стење- живописен чувар на Преспанското Езеро 

Бермудски триаголник 

Земјотреси, Тангшан 1976 година- најголемата трагедија 
на 20-тиот век 

Глобални промени кои влијаат врз климатските фактори 
и елементи 

Кристофер Колумбо и откривањето на Америка 

Климатски промени: причини, ефекти и решенија 

Шар Планина 

Планина Бистра 

Подземни води на град Скопје 

Сончев систем 

Глобално затоплување: ефект на стаклена градина 

Седумте светски чуда 

Амстердам-град на бајките 

Подготвеност за катастрофи со посебен осврт на земјотреси 

Германски јазик 

„Произведено во Германија“ 

Берлин, Хамбург и Бремен - град-државите како слика на 
историјата во сегашноста -  

Драмска уметност  

Нишиќ и неговите драми на театарската сцена во Македонија 
“Да бидеш или не“- Прашање беше тогаш, прашање е и сега 
(дилемата на Хамлет во истоимената драма од В. Шекспир)  

Економија 

Фискална политика 

Иновативноста на малите и средни компании како 
предуслов за конкурентност на македонската економија 

Елон Муск и неговите животните достигнувања 

Работа на маркетот 

Информатика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процес на изработка на анимација 

Животот и делата на Стив Џобс 

Електронска трговија 

Споредба на градбените делови на програмските јазици 

Апликативен систем за управување на улични светла 

Хардверски компоненти на компјутерот 

Е- Спорт 

Отворен (слободен) софтвер 

Социјални медии 

Респонсивен дизајн на ВЕБ апликација со „Бутстрап“ 

Андроид апликации 

Изработка на квиз апликација во IOS 

Стив Џобс и неговото влијание во светот на технологијата 

Учење на далечина „Distance Learning“ 

Основи и примена на фотошоп  



 
 
 
 
 
 
Информатика 

Компјутерска графика 

Алгоритмот по кој „Snapchat“ ги одбира нашите „Best friends“ 

Веб сервиси 

Бенефиции и ризици на вештачка интелигенција 

Правила и тактики на играта League of legends 

Анализа на алгоритми 

Свет на холограми 
Снимање и обработка на фотографии од беспилотно летало-
дрон 

Имплементација на платформа за електронска трговија 

Историја 

Технологија на производството на виното низ историјата 

Битката кај Ватерло 

Спартаково востание  

Темната страна на Британската империја 

Правата на жената низ историјата 

Дали успехот на Александар се сведува на неговата 
умешност или е сплет на среќни околности (Плутарх) 

Монетите во Македонија низ историјата 

Нападот на Перл Харбор - причини и последици 

Ренесансата во Англија - епохата на Елизабета I Тјудор 

Византија во времето на македонската династија 

Организација на Обединети Нации - Генералните 
секретари на О.О.Н. 

K.П.Ј. 

Каталонија 

Студентски протести во 1968 

Треблинка 

Граѓанска војна во Сирија 

Подигање на свесноста на македонската револуционерна 
борба преку делото на Методија Патчев 

Разликите меѓу национал-социјализам и фашизам 

Европски односи пред првата светска војна 

Политиките на Гај Јулиј Цезар 

Улогата на Хенри Кисинџер во американската 
дипломатија 
Најмоќната жена во османската империја Хасеки Хурем 
султан 

Крвава бајка 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Историја 

Главната дирекција за принудени работни кампови и 
колонии 

Почетоците на освојувањата на Александар III 
Македонски до смртта на Филип II 

Фолкландската војна 

Причини и последици од студената војна 

Гај Јулие Цезар- големиот цар кој го основал Рим 

Европска унија и другите европски интеграции 

Брутализам како правец во архитектурата и неговото 
влијание 

Џон Едгар Хувер 

Бенито Мусолини 

Рајнхард Хајнрих 

Византија во времето на Алексиј I Комнин 

Јосип Броз Тито 

Нирнбершки процес 

Тутанкамон 

Мухамед Али 

Појава и ширење на исламот 

Нордиска митологија 

Марјсејски атентат 

Иконотворство во Византија 

Абрахам Линколн 

Солунски атентатори (Гемиџии) 

Вотергејтска Афера 

Темплари 

Нелсон Мендела 

Седумте стари светски чуда 

Јозеф Гебелс 

Пунски Војни 

Маите - Древна цивилизација 

Американската револуција 

Југославија за време на Втора Светска војна 

Животот и достигнувањата на Александар Македонски 

Модерна Турција во времето на Мустафа Кемал Ататурк 

Операција Оверлорд 

Нормандија-почеток на крајот на војната во Европа 

Неолит во Македонија 

Подемот и падот на монголската империја 
Причини, тек и последици од американската војна за 
независност 

Советскиот Сојуз за време на Студената Војна 

Едвард Бернајс и неговата пропаганда 

Последици од Втората Светска Војна 

Историја Тенковски битки во Втората светска војна 



Самуилова држава 

Граѓанска војна во Грција 

Хипи-движење 

Врховен македонски комитет 

Оружјата низ историјата 

Атлантида 

Битка за Курск 

Сталинградска битка  

Историја на Олимписките игри 

ВМРО меѓу двете светски војни 

Биографија на Нерон 

Најдобрите стратегии применети низ историјата на војувањето 

Диктатурата на Гадафи 

Животот и делата на Јосип Броз Тито 

Хајнрих Химлер 

Југославија во втора светска војна 1941-1943 година 

Балкански војни и поделба на Македонија 

Вајонт 

Компаративна 
книжевност 

Словенска митологија 

Ликовна уметност 

Модата на истокот низ годините 

Јапонска архитектура 

Архитектурата треба да зборува за своето време и место, 
но да цели кон безвременост 

Графити и улична уметност 

Историја на најпознатиот моден дизајнер 

Егон Шиле - Животот и делата 

Различни стилови на цртање стрипови 

Современа архитектура 

Архитектура на стара македонска куќа 

Цртање-тема: Радост 

Поим за графички дизајн 

Дизајнот и ентериерот низ историјата 

Висока ренесанса: Да Винчи, Микеланџело, Рафаел 

Историја на анимација 

Анимирани филмови 

Архитектура за време на барок 

Животот и творештвото на Ван Гог 

Историја на графити 

Историја на тетоважи 
  



Македонски јазик и 
литература 

Делата на Џек Лондон 

Љубовната поезија на Блаже Конески 

Анализа на Енеида од Вергилиј и културно- историскиот 
контекст во кој е создадена 

Француското општество во романот „Клетници“ 

Наративните сличности и разлики во романите "Папокот 
на светот" и "Вештица" од Венко Андоновски 

Странецот 

Македонската литература меѓу двете светски војни 

Анализа на поезијата „Бели мугри“ од Кочо Рацин 

Новинарство и новинарски текстови во Македонија 

Синхронизација и надсинхронизацвија на турските серии 

Егзистенцијализам 

Старогрчки митови и легенди 

Македонските Просветители 

Рациновата поезија е огледало на народниот живот 

Различни интерпретации на драмата “Чекајќи го Годо“ 
Влијанието на општеството врз дејствието и ликовите во делата 
на руските класици 

Математика 

Примена на математиката во форензика 

Практична примена на аритметичка и геометриска 
прогресија 

Математиката во изградбата на античките пирамиди 

Математичка логика 

Фибоначиевата низа и нејзината примена во 
секоојдневниот живот 

Животот на Франсоа Виет и неговото значење како 
математичар 

Ојлеров број 

Периметар на елипса 

Примена на логаритамска функција 

Примена на експоненцијална функција 

Примена на аритметичка прогресија во економијата 

Примена на математиката во линеарното програмирање 

Најзначајните математичари за човештвото 

Златен пресек 

Кардинални броеви 

Класичните антички проблеми на геометријата 

Практична геометрија низ историјата 

Алгоритми кај магичните коцки 

Преку низи и агли до победа во снукер 

Математичките проблеми на старите Еѓипќани 

Алан Тјуранг-математичарот кој спаси милион животи 

Примена на математика во музика и уметност 

Фрактална геометрија 

Аритметичка прогресија 



Математика 

Применета математика во архитектура 

Историја на математика 

Што после бесконечност? 

Применета математика во медицина 

Важноста на бројот Пи во математиката  

Математиката и Филозофијата 

Евклидов алгоритам 

Квадратни равенки 

Менаџмент 

Обезбедување финансии и организација на ресурси 

Ефективни групи и тимска работа 

Мотивација како суштински белег на успехот 

Тим и тимска работа 

Менаџерска функција - Одлучување 

Менаџерска функција - Контролирање 

Менаџерска функција - Мотивирање 

Музичка уметност 

Развојот на техно музиката по падот на Берлинскиот ѕид 

Психоделичниот рок разработен преку призмата на 
популарниот рок ен рол 

Дејвид Боуви - Живот и дело 

Импресионизам 

Мерлин Менсон 

Блек метал 

Рапот и општеството 

“Фантомот од операта“ 

Влијанието на сериозната музика врз модерните стилови 

Што се случи со рок ен ролот? 

Педагогија 

Проблеми во учењето (дискалкулија, дисграфија и 
дислексија) 

Влијанието на воспитанието врз развојот на карактерните 
особини на личноста 

Влијанието на образовниот систем врз развојот на децата 
Јас како иден наставник-предизвик што обврзува и обврска 
што предизвикува 
Довербата во семејството како еден од најважните фактори за 
оформување на личноста како целост 

наслов на проектната задача 

Програмски јазици 

Микрочипирање на луѓе 

Алан Тјуринг и Тјурингови машини 

Историјата на жените програмери 

Јаваскрипт во модерниот веб дизајн 

Решавање на проблеми сологаритамска сложеност со 
примена на рекурзивни функции во програмскиот јазик 
Ц++ 

Историја и елементи на програмскиот јазик C++ 

Монтажа на видеа 

Развој на играта како уметничко дело 

Историја и развој на компанијата “Леново“ 



Програмски јазици 

Еволутивна вештачка интелегенција 

Индустриско програмирање 

Ада Ловлајс 

"Блендер" програм за 3D моделирање и анимирање 

Совршениот развој на хардвер 

Крипто валути 

Тековен развој на играта „Овервоч“ 

Пајтон и Ц++ 

Мозила Фајрфокс (Mozila Firefox) 

Развојот на компјутерите низ вековите 

Изработка на 3D цртеж во Ауто КАД 

Јава (Java) 

Компјутерски хардвер 

Јава и Це плус плус /Ц++/ 

Позадината на визуелните ефекти и дизајн во филм 

Употреба на информатика во “Смарт Хаус“ 

Биткоин 

Историја и вовед во ХТМЛ и ЦСС 
Разликите помеѓу структурна и објектно- ориентирано 
програмирање во Ц++ 

Вештачка интелигенција и нејзина примена 

Агилни методи за развој на софтвер 

Бизнис Аналитика 

Инкрипција и нејзината примена 

Употреба на Шазам 

Воведување на Скајп во наставата 

Психологија 

Третман на биполарно растројство со помош на гешталт 
психотерапија 

Психичка состојба на луѓе со проблеми во говорот 

Стокхолм синдром 

Фобични растројства 

Разликите меѓу социопати и и психопати 

Говор на телото- надворешен израз на внатрешни чувства 

Нарцисоидност и самодоверба кај адолесценти 

Влијание на мозокот врз телото кај личности со синдром 
на дисоцијативно растројство на идентитетот 

Живот со опсесивно компулсивно нарушување 

(Не) развивањето на морални вредности преку исхраната 
како причина за агресивно однесување 

Халуциогени дроги 

Свесна и потсвесна мотивација -  

Фактори кои придонесуваат за девијација кај младите 

Мотиви на еден сериски убиец 

Анализа на ,,За кого бијат камбаните''  

  



Психологија 

Влијанието на спроведениот експеримент врз животот на 
луѓето кои биле вклучени во експериментот 

Локализација на функција 

Примена на емоционална интелигенција кај различни 
професии -  

Кататонична шизофренија 

Влијанието на траумите од детството врз развојот на 
личноста -  

Синдром на обожавање на славни личности 

Емоционално злоставување 

Моќта на мотивацијата 

Сон и посебни состојби на свеста 

Живот на луѓето со психоза 

Влијанието на антидепресивите врз депресијата 

Психички последици кај жртви на сексуално насилство 

Дислексија, дисграфија, дискалкхија 

Вербална и невербална комуникација 

Шизофренија: знаци, симптоми, видови 

Психокинематографија-поврзаност меѓу психологија и филм 

Депресија кај жените 

Невербална комуникација 

Самозапознавање преку емоциите во соновите 

Етички код кај експериментите 

Трауми и меморија 

Микроекспресии 

Подтипови на сериски убијци 

Влијанието на боите врз менталната состојба на луѓето 
Влијанието на годишното време на менталната состојба кај 
луѓето 
Анализа на ликовите со антисоцијално растројство (АПД) на 
ТВ екраните 

Пореметување во перцепција 

Перцепција 
Причини за појава на ДИД и како се живее со вакво 
пореметување 

Социологија 

Монотеистички религии во современото општество 

Влијанието на спортот врз човекот 

Наркоманија и социјалното пропаѓање на наркоманот 

Невербална комуникација 

Монотеистички религии во современото општество 

Политичкиот систем во Македонија по осамостојувањето 

Трговија со луѓе 

Семејствата и општеството 

Сектите и нивното влијание во модерното општество 

Влијание на социјалните мрежи и медиуми кај младите 

Културата и младите во современото општество 
  



Спорт 

Бодибилдинг - Подготовка за натпревар 

Начинот на исхрана кај професионалните спортисти 

АЦ Милан 2016- 17 

Анализа на Англиско првенство (Премиер лига) сезона 
2016/2017 

Историја на НБА 

Анализа на фудбалскиот клуб Атлетико Мадрид за сезона 
2016/2017 и лига на шампиони 

Ритмичка гимнастика 

Уметничко лизгање 

Анализа на фудбалскиот клуб Манчестер Јунајтед за 
сезона 2016/2017, Англиско првенство и лига Европа 

Фитнес како подобрување за здрав начин на живеење -  

Техники на јавање 

Зимски олимписки игри 

Леброн Џејмс 

Рафаел Надал 

Бодибилдинг и забранети средства во бодибилдингот 

Модерни олимписки игри 

ФК Арсенал во премиер лига сезона 2003- 2004 

Животот на Алекс Фергусон 

Правила и техники во џудото 

Физика 

Комплет за истражување од областа механика на флуиди 

Паралелни универзуми 

Генијалниот ум на Алберт Ајнштајн 

Физика во Сноубординг 

Биоелектричен потенцијал и работа на срцето 

Примена на протонското зрачење во медицина 

Никола Тесла 

Ѕвезди нови и супернови 

Оптика во фотографија 

Трилогијата 'Темниот Витез' 

Холограми: Основно поставување и процес на работа 

Георг Ом 

Неутронски ѕвезди и пулсари 

Теорија на релативност 

Топлинска Енергија 

Алфа и Бета распади 

Еволуција на ѕвезди 

Торнада 

Ласери и нивна примена 

Електрични автомобили 

Виножито 

Аеродинамика 

Физика Ветерници 



Галилеевите сателити 

Авантурите на Војаџер 1 

Експлозија на ѕвезда - супер нова 

Гравитацијата и времепросторот 

Вискозност 

ЦЕРН (Европска Организација за Нуклеарни Истражувања) 

Примена на акустика во студио 

Дисперзија на светлината 
Влијанието на стакленичките гасови врз промената на климата 
на глобално и локално ниво 

Ураниум како нуклеарно гориво 

Физички својства на пакување и амбалажа 

Основна причина за постоење на Земјата- Гравитација 

Небула 

Движења во субатомскиот свет 

Микроскоп и телескоп- поглед кон различни светови 

Аеродинамични профили 

Тотална рефлексија - природен феномен 
Падор на единствениот, комерцијален, суперсоничен 
транспорт, Конкорд 
Планетите од Сончевиот систем со посебен осврт на Сатурн и 
Марс 

Холографија и холограми  

Мултиверзум 

Црни дупки  

Електромагнетен спектар 

Њутн и њутнови закони 

Филозофија 

Филозофија на животот 

Стоицизам 

Сонови 

Филозовското учење на Демокрит 

Филозофија и Математика 

Хемија 

Аспирин 

Стероидите како дел од модерното живеење 

Канабис- марихуана 

Метан- гориво на иднината 

Ензими, својства и ензимски заболувања 

Производство на природен оцет од овошја 

Влијание на никотинот врз човечкото тело 

Алкени- реакции и синтеза 

Карактеристики на хемиските реакции и примената на 
хемијата во процесот на раната детекција на карциномот 
на грло на матката 

Науката и војната: Употреба на хемиски оружја во Првата 
Светска војна 

  



Хемија 

Присуството на жените во хемијата на дваесеттиот век 

Керозин 

Штетни конзерванси и хемикалии кои човекот ги користи 

Суплементи во исхраната 

Градба, својства, добивање и примена на Сода Бикарбона 

Примена на естери во индустрија 

Јаглеродни нано цевчиња 

Примена на нано технологија во медицината 

Пе-Ха во храна 

Влијанието на лековите врз психо физичката способност 

Кетони 

Витамини Д и нивната улога 

Гликопротеини 

Природни и вештачки засладувачи 

Калциум во човековото тело 

Производство на пиво 
 


