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Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину, Зрењанин 

 
Резиме. Описане су активности Астрономског друштва "Милутин Миланковић" из 
Зрењанина и његовог оснивача Крста Наумовског. 
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Астрономско друштво "Милутин Миланковић " Зрењанин формирано је 
јануара 1996. године. Један од оснивача друштва био је мр Крсте Наумовски 
професор и први председник. Чланови друштва су ученици, студенти, 
професори и грађани разних професија. 

У досадашњем периоду рада активност друштва се углавном одвијала у 
организацији и реализацији бројних предавања за чланове друштва и 
грађанство који воле астрономију.  

Предавања су држали предавачи са стране и чланови друштва. 
Организована су и посматрања светлих дневних и ноћних небеских објеката. 
Посматрања су вршена помоћу школских дурбина са прибором основних и 
средњих школа општине Зрењанин. Учињени су велики напори да би се 
пратило тотално помрачење Сунца 11. августа 1999. године. Бројна екипа 
друштва пратила је тотално помрачење Сунца у Новом Кнежевцу. 

 Чланови друштва редовно учествују у Месијевом маратону и 
Астрономском кампу који се сваке године одржава на Фрушкој гори у 
организацији Астрономског магазина и часописа Астрономија. Бесплатно 
дељење научно-популарног филма Европске Свемирске Агенције о 
телескопу Хабл почело је 2005. године. С оргиналног ДВД-а филм је 
пребачен на ЦД и копиран у неколико стотина примера. Седиште друштва се 
сада налази у основној школи " Вук Караџић" у Зрењанину. 

 
Крсте Наумовски рођен је 7.04.1943. године у Сливову поред Охрида, 

република Македонија. 
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Основну школу завршио је у Сливову, а средњу у Охриду. На природно-

математичком факултету у Београду дипломира физику и астрономију. Први 
професорски дани 1968 године почињу у гимназији "Др Иво Лола Рибар" у 
Новом Бечеју. У Зрењанин долази 1970. године где ради у гимназији "Коча 
Коларов"до 1986.године. Магистрирао је 1983. године са темом "Теоријски 
основи кретања општеобразованих програма из физике са предложеним 
решењима". Обављао је функцију директора Просветно-педагошког завода у 
Зрењанину од 1986-1992. године, а касније ради при министарству за 
просвету Републике Србије као надзорник за физику. Више година је био 
председник актива инспектора физике Републике Србије. 

Астрономско друштво "Милутин Миланковић" оснива 1986. године у 
Зрењанину. Идејни је творац пројекта Научно истраживачка станица са 
опсерваторијом у Ечки, који није реализован.  

Аутор је књиге из области Астрономије "Сазвежђа Северног Неба" 
објављене 2000-те године у издању издавачке куће “Змај“ из Новог Сада. 

Радио је на пројектима "Активна настава из области физике", "Настава из 
физике у основним школама без предавача", "Практична физика", 
"Перспективе научних помагала из области физике" . Учесник је многих 
семинара и конгреса из физике и Астрономије.  

 На економској школи у Зрењанину поставио је 1995. године мурал, који 
је урадио мр Милутин Мићић, са сунчаним сатом који је сам направио.  

  
Професор Крсте Наумовски је био омиљен међу ученицима и својим 

колегама. 
 Крсте је идејни творац друштва Македонско – српског које је основано 

1998. године. 
 Умро је 8. децембра 1999. године у Зрењанину. 



АСТРОНОМСКО ДРУШТВО "МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ" ЗРЕЊАНИН  
И ЊЕГОВ ОСНИВАЧ КРСТЕ НАУМОВСКИ 

 
Ове податке сам добио од секретара астрономског друштва Стевице 

Пењиврага и сина Игора Наумовског који живи у Зрењанину, а и лично сам 
га познавао и одлично смо сарађивали.  

 

 

ASTRONOMICAL SOCIETY "MILUTIN MILANKOVIĆ"  
IN ZRENJANIN AND ITS FOUNDER KRSTE NAUMOVSKI 

 
Activities of Astronomical society "Milutin Milanković" and life and work of its founder 
Krste Naumovski are described. 
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