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Вовед

На Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип заврши десеттата 
академска (2016/2017) година.

Универзитетот е основан на 27 март 2007 година со Закон за основање 
на државен Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 40/2007 година). Тој ден се одбележува како 
патронен празник на Универзитетот. Донесени се и закони за изменување 
и дополнување на Законот за основање на државен Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип: на 30 јуни 2008 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 81/2008) и на 16.5.2013 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 70/2013). 

Универзитетот, согласно со Статутот (Универзитетски гласник 
30/2014), е највисока автономна јавна високообразовна, научна, односно 
уметничка установа, што го обезбедува единството во вршењето и развојот 
на високото образование, науката, уметноста и стручноста, и непосредно 
преку своите единици од различни студиски подрачја пренесува сознанија 
од повеќе научни, односно уметнички подрачја и дисциплини. 

Во неговиот состав влегуваат јавни факултети, т.е. единици кои 
вршат високообразовна и научноистражувачка дејност во сите степени на 
високото образование.

Единици во состав на Универзитетот се:
1. Факултет за образовни науки;
2. Факултет за природни и технички науки;
3. Земјоделски факултет;
4. Факултет за информатика;
5. Економски факултет;
6. Правен факултет;
7. Факултет за медицински науки;
8. Факултет за туризам и бизнис логистика;
9. Филолошки факултет;
10. Електротехнички факултет;
11. Технолошко-технички факултет;
12. Машински факултет;
13. Музичка академија;
14. Ликовна академија;
15. Филмска академија.

Покрај овие единици се организираат и: катедри, оддели, институти, 
центри, лаборатории, библиотеки и други внатрешни организациски 
единици, како што се:
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- Центар за односи со јавноста;
- Центар за доживотно учење;
- Центар за електронско учење;
- Центар за обезбедување со квалитет;
- Центар за меѓууниверзитетска соработка;
- Информатичко-технолошки центар;
- Универзитетска библиотека;
- Оддел за студентска архива за прв, втор и трет циклус студии;
- Оддел за јавни набавки;
- Оддел за сметководство и финансии; 
- Оддел за човечки ресурси;
- Канцеларија за кариера и Алумни клуб.

На Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се организираат 
универзитетски стручни студии од прв, втор и трет циклус.

Наставата се одвива во повеќе градови во Република Македонија, 
најголемиот дел лоцирани во источниот дел на државата, како што се: 
Штип, Кочани, Радовиш, Гевгелија, Виница, Пробиштип, Струмица, Свети 
Николе, Кавадарци, Прилеп и Скопје.

За ректор, со мандатен период од 15.9.2011 година до 14.9.2015 
година, со Одлука од Универзитетскиот сенат бр. 0701-532/3 од 12.5.2011 
година е избран проф. д-р Саша Митрев, редовен професор на Земјоделски 
факултет.

Со Одлука од Универзитетскиот сенат бр. 0201-626/3 од 18.5.2015 
година, со мандатен период од 15.9.2015 година до 14.9.2019 година, 
за ректор на Универзитетот е избран проф. д-р Блажо Боев, редовен 
професор на Факултетот за природни и технички науки.

За проректори, со мандатен период од 15.9.2011 година до 14.9.2015 
година, со Одлука од Универзитетскиот сенат бр. 0701-533/18 од 12.5.2011 
година се избрани:
- проректор за наука – проф. д-р Блажо Боев, редовен професор на 

Факултетот за природни и технички науки;
- проректор за настава – проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска – 

вонреден професор на Факултетот за медицински науки, 
- проректор за развој, инвестиции и одржување – доц. д-р Кирил 

Барбареев – доцент на Факултет за образовни науки.
Со Одлука од Универзитетскиот сенат бр. 0201-970/2 од 15.9.2015 

година, за проректори, со мандатен период од 15.9.2015 година до 14.9.2019 
година, се избрани:
- проректор за настава – доц. д-р Кирил Барбареев – доцент на Факултет 

за образовни науки.
- проректор за развој, инвестиции и одржување – проф. д-р Дејан 

Мираковски – вонреден професор на Машински факултет. 
Со Одлука од Ректорската управа бр. 0901-901/22 од 19.9.2011 година, 

со мандатен период од 15.9.2011 година до 14.9.2015 година и Одлука 
од Ректорската управа бр. 0201-970/2 од 15.9.2015 година, со мандатен 
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период од 15.9.2015 година до 14.9.2019 година, м-р Ристо Костуранов е 
избран за генерален секретар на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 

Вкупниот број на вработени на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип изнесува 511. Списокот на вработените се наоѓа во прилог:

Редовни професори
Редовен проф. д-р Блажо Китанов
Редовен проф. д-р Тодор Делипетров
Редовен проф. д-р Борис Крстев
Редовен проф. д-р Тодор Серафимовски
Редовен проф. д-р Блажо Боев
Редовен проф. д-р Благој Голомеов
Редовен проф. д-р Саша Митрев
Редовен проф. д-р Илија Каров
Редовен проф. д-р Трајко Мицевски
Редовен проф. д-р Стеван Алексоски
Редовен проф. д-р Тодор Чепреганов
Редовен проф. д-р Виолета Димова
Редовен проф. д-р Љупчо Михајлов
Редовен проф. д-р Зоран Панов
Редовен проф. д-р Зоран Десподов
Редовен проф. д-р Војо Мирчовски
Редовен проф. д-р Мирјана Голомеова
Редовен проф. д-р Орце Спасовски
Редовен проф. д-р Ристо Дамбов
Редовен проф. д-р Тена Шијакова-Иванова
Редовен проф. д-р Милица Шкариќ
Редовен проф. д-р Гоше Петров
Редовен проф. д-р Верица Илиева
Редовен проф. д-р Ристо Кукутанов
Редовен проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска
Редовен проф. д-р Ана Миновска
Редовен проф. д-р Ленче Милошева
Редовен проф. д-р Лилјана Колева-Гудева
Редовен проф. м-р Борис Трајанов
Редовен проф. д-р Ѓорги Шуманов
Редовен проф. д-р Биљана Ѓоргеска
Редовен проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева
Редовен проф. д-р Владо Гичев 
Редовен проф. д-р Снежана Мирасчиева
Редовен проф. д-р Рубин Гулабоски 
Редовен проф. д-р Ристо Фотов
Редовен проф. д-р Никола Смилков
Редовен проф. д-р Соња Лепиткова
Редовен проф. д-р Цвета Мартиновска-Банде
Редовен проф. д-р Милка Здравковска
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Редовен проф. д-р Виолета Димовска
Редовен проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска
Редовен проф. д-р Јован Ананиев
Редовен проф. д-р Соња Петровска
Редовен проф. д-р Виолета Стефанова
Редовен проф. д-р Илчо Јованов
Редовен проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска
Редовен проф. д-р Ристе Темјановски
Редовен проф. д-р Виолета Николовска
Редовен проф. д-р Крсто Блажев
Редовен проф. д-р Луси Караниколова-Чочоровска
Редовен проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
Редовен проф. д-р Влатко Чинговски
Редовен проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска
Редовен проф. м-р Маријан Јанкоски
Редовен проф. д-р Ацо Кузелов
Редовен проф. д-р Круме Николовски
Редовен проф. м-р Георги Мицанов
Редовен проф. д-р Душан Спасов

Вонредни професори
Вон. проф. м-р Татјана Џорлева
Вон. проф. д-р Винета Сребренковска
Вон. проф. м-р Емилија Потевска
Вон. проф. м-р Антонијо Китановски
Вон. проф. м-р Александар Секуловски
Вон. проф. д-р Димко Димески
Вон. проф. д-р Милан Ѓеоргиевски
Вон. проф. д-р Никола Димитров
Вон. проф. д-р Златко Јаковлев
Вон. проф. д-р Цена Димова
Вон. проф. д-р Снежана Јованова-Митковска
Вон. проф. д-р Ивона Ковачевска
Вон. проф. д-р Нако Ташков
Вон. проф. д-р Драгица Спасова
Вон. проф. д-р Симеон Симеонов
Вон. проф. д-р Јованка Денкова
Вон. проф. д-р Билјана Ивановска
Вон. проф. д-р Виолета Стојанова
Вон. проф. д-р Дејан Мираковски
Вон. проф. д-р Зоран Димитровски
Вон. проф. д-р Дарко Бошнаковски
Вон. проф. д-р Војо Беловски 
Вон. проф. м-р Гоце Гавриловски
Вон. проф. д-р Еленица Софијанова
Вон. проф. д-р Сашо Гелев
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Вон. проф. д-р Гордана Панова 
Вон. проф. д-р Мите Илиевски
Вон. проф. д-р Васо Талески 
Вон. проф. д-р Сашо Коцески
Вон. проф. д-р Наташа Коцеска
Вон. проф. д-р Бистра Ангеловска
Вон. проф. д-р Татјана Рушковска
Вон. проф. д-р Марија Леонтиќ
Вон. проф. д-р Василија Шарац
Вон. проф. д-р Катерина Деспот
Вон. проф. д-р Петар Намичев
Вон. проф. д-р Махмут Челик
Вон. проф. м-р Златка Митева
Вон. проф. д-р Александра Милева
Вон. проф. м-р Ангеле Михајлоски
Вон. проф. д-р Оливера Трајковска-Ѓоргиева
Вон. проф. м-р Владимир Јаневски
Вон. проф. д-р Виолета Иванова-Петропулос
Вон. проф. д-р Игор Камбовски
Вон. проф. д-р Цане Котески
Вон. проф. д-р Трајче Нацев
Вон. проф. д-р Васка Сандева
Вон. проф. д-р Андон Чибишев
Вон. проф. д-р Билјана Петревска
Вон. проф. д-р Зоран Утковски
Вон. проф. д-р Ивица Јосифовиќ
Вон. проф. д-р Горан Тасев
Вон. проф. д-р Кирил Барбареев
Вон. проф. д-р Зденка Стојановска
Вон. проф. д-р Јадранка Денкова
Вон. проф. д-р Јанка Димитрова
Вон. проф. д-р Ранко Младеноски
Вон. проф. д-р Нина Даскаловска
Вон. проф. д-р Мичо Апостолов
Вон. проф. д-р Елизабета Митрева
Вон. проф. д-р Драшко Атанасовски
Вон. проф. м-р Горанчо Ангелов
Вон. проф. м-р Сашо Поповски
Вон. проф. д-р Марија Кусевска
Вон. проф. д-р Благој Делипетров
Вон. проф. д-р Зоран Здравев
Вон. проф. д-р Андон Мајхошев
Вон. проф. д-р Страшко Стојановски
Вон. проф. д-р Славчо Цветков
Вон. проф. д-р Игор Стојановиќ
Вон. проф. д-р Мимоза Серафимовска
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Вон. проф. д-р Киро Мојсов
Вон. проф. д-р Николинка Донева
Вон. проф. д-р Невенка Величкова 
Вон. проф. д-р Зху Јихе
Вон. проф. д-р Драган Миновски
Вон. проф. д-р Светлана Јовевска
Вон. проф. д-р Борка Тушевска
Вон. проф. д-р Дејан Методијески

Доценти
Доц. д-р Мартин Лукаревски
Доц. д-р Вело Марковски
Доц. д-р Мишко Џидров
Доц. д-р Светлана Јакимовска
Доц. д-р Дарко Андроников
Доц. м-р Јана Јакимовска
Доц. д-р Марјан Делипетров
Доц. д-р Стеван Габер  
Доц. д-р Ацо Јаневски 
Доц. д-р Фиданка Трајкова
Доц. м-р Христо Стојаноски
Доц. д-р Александар Крстев
Доц. д-р Сања Костадиновиќ-Величковска
Доц. д-р Билјана Попеска
Доц. д-р Трајче Стојанов
Доц. д-р Марија Хаџи-Николова
Доц. д-р Ристо Поповски
Доц. д-р Олга Кошевалиска
Доц. д-р Александра Жежова
Доц. д-р Стојко Стојков
Доц. д-р Тања Ангелкова-Петкова
Доц. д-р Деспина Сивевска
Доц. д-р Фиданка Илиева
Доц. д-р Марија Магдинчева-Шопова
Доц. д-р Киро Папакоча
Доц. д-р Драгана Кузмановска
Доц. д-р Илија Груевски
Доц. д-р Дејан Маролов
Доц. д-р Дарко Лазаров
Доц. д-р Тамара Јованов 
Доц. д-р Марија Гогова-Самоников
Доц. д-р Билјана Златановска
Доц. д-р Љупчо Давчев
Доц. д-р Гоце Стефанов
Доц. д-р Емилија Митева-Кацарски
Доц. д-р Сашко Димитров
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Доц. д-р Зоран Темелков
Доц. д-р Благица Колева
Доц. м-р Ванѓа Димитријева-Кузмановска
Доц. м-р Јордан Ефремов
Доц. д-р Ленче Николовска
Доц. д-р Елена Веселинова
Доц. д-р Татјана Бошков
Доц. д-р Биљана Балабанова
Доц. д-р Емилија Костадиновска
Доц. д-р Ева Ѓорѓиевска
Доц. д-р Кристина Мишева
Доц. д-р Даринка Маролова
Доц. д-р Ана Никодиновска-Крстевска
Доц. д-р Марија Амповска
Доц. д-р Наталија Маркова-Руждиќ
Доц. д-р Ѓорги Димов
Доц. д-р Благица Донева
Доц. д-р Даниела Коцева
Доц. д-р Мире Спасов 
Доц. д-р Даринка Ѓоргиева-Ацкова 
Доц. д-р Катарина Смилков
Доц. д-р Оливер Цацков
Доц. д-р Елена Дракалска
Доц. д-р Верица Јосимовска
Доц. д-р Димитар Апасиев
Доц. д-р Афродита Зенделска
Доц. д-р Стојанче Мијалковски
Доц. д-р Невенка (Трајкова) Дуковска
Доц. м-р Наташа Трбојевиќ
Доц. д-р Ирена Китанова
Доц. д-р Доне Стојанов
Доц. д-р Наташа Стојковиќ
Доц. д-р Љубен Тевдовски
Доц. м-р Елена Мисиркова
Доц. д-р Александар Цветковски 
Доц. д-р Тоше Крстев  
Доц. д-р Данче Василева
Доц. д-р Сања Нашкова
Доц. д-р Соња Јордева
Доц. д-р Иван Боев
Доц. д-р Викторија Максимова
Доц. д-р Катерина Златановска
Доц. д-р Наташа Лонгурова
Доц. д-р Радмила Каранакова-Стефановска
Доц. д-р Билјана Ковачевиќ
Доц. д-р Лимонка Коцева Лазарова
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Доц. д-р Андреј Петров
Доц. м-р Слободан Милошески
Доц. м-р Ванче Хараламповски
Доц. д-р Марија Ќертакова
Доц. д-р Влатко Пачешкоски 
Доц. д-р Златко Бежовски
Доц. д-р Оливер Филипоски
Доц. д-р Верица Ивановска
Доц. д-р Милица Шутова
Доц. д-р Марија Дарковска-Серафимовска
Доц. д-р Душко Јошески  
Доц. д-р Васко Кокаланов
Доц. д-р Марија Чекеровска

Научен соработник
Д-р Билјана Атанасова

Асистенти-докторанди
М-р Наташа Митева
М-р Душица Санева
М-р Сашка Голомеова-Лонгурова
М-р Марија Митева
М-р Душан Биков
М-р Елена Карамазова
М-р Ленче Насев
Јулија Заркова
М-р Силвана Жежова 
М-р Јована Караникиќ
М-р Елена Максимова
М-р Сања Ристески 
Ана Радеска-Пановска
М-р Маја Кукушева Панева
М-р Билјана Читкушева-Димитровска
М-р Александра Ристеска
М-р Анета Стојановска-Стефановска
М-р Јасмина Вета-Буралиева
М-р Зоран Златев
М-р Јадранка Рунчева
М-р Александра Стојанова
М-р Сашко Милев
М-р Мирјана Коцалева
М-р Милкица Јанева
М-р Сара Сребренкоска
М-р Михајло Петровски
М-р Далибор Серафимовски
М-р Ванчо Аџиски
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М-р Цветанка Ристова
М-р Александар Велинов
М-р Моника Симјаноска

Помлади асистенти 
Пом. ас. м-р Сања Пановска

Виши лаборанти 
М-р Весна Зајкова-Панева
М-р Васко Златковски
М-р Елизабета Каракашева
М-р Марина Петрова
М-р Мишко Милев

Лаборанти 
Катарина Делипетрева
Павле Апостолоски
Кирил Митевски
Јулијана Арсова
Емилија Пенева 
Ангела Бикова 
М-р Бобан Самарџиски
М-р Ана Митаноска 
М-р Виолета Џидрова  
М-р Марија Штерјова
М-р Софија Петковска 
Паулина Ефремова
Маја Лазарова
Валентина Рангеловиќ
Драгана Петрушева
Зоран Манасков

Виши лектори
Виш лектор м-р Снежана Кирова
Виш лектор м-р Ана Канарева-Димитровска
Виш лектор м-р Биљана Петковска
Виш лектор м-р Марија Тодорова
Виш лектор м-р Драган Донев

Лектори
М-р Јане Јованов
М-р Крсте Илиев
М-р Весна Коцева
М-р Наталија Поп Зариева
М-р Марија Крстева
М-р Надица Негриевска
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Кореспонденти 
Костадин Голаков
Марица Тасевска
Адријана Зејтеникова
М-р Татјана Уланска

Кабинет на ректор
Милкица Миленкоска 
Христина Ампова

Кабинет на проректори
Христина Серафимовска
Адријана Ристов
Светлана Попова
Снежана Георгиева
Билјана Костуранова

Секретаријат
М-р Ристо Костуранов
Славица Јанева
Кристина Ѓорѓиевска
Емилија Николова
Жарко Арсовски

Оддел за јавни набавки
Виолета Шаклева
Ирена Рибарева
Ивана Авукатова 
Филип Глигоровски

Оддел за човечки ресурси
Билјана Ѓорѓиева
Ема Радосављевиќ-Максимова
Павлинка Стојановски

Секретари 
Ванчо Павлов
Никица Георгиева
Елизабета Давиткова-Барбареева
Љубица Медарска-Апостолова
Лилјана Мираковска
Даниела Свиркова
Билјана Цоневска
Марјан Ристов
Нада Донева
Игор Ефтимов



Годишен извештај

15

Технички секретари
Габриела Андова
Габриела Богатинова
Билјана Герасимова
Сашка Атанасова
Елвира Павлова 
Павлина Минова-Ичева
Бистра Василева-Ушинова
Лидија Јорданова
Ана Станковска
Маргарета Алчинова
Костадинка Чабулева
Снежана Бардарова
Ивана Шоповска

Оддел за сметководство и финансии
Павлина Спасова 
Македонка Коцева 
Билјана Иванова 
Александар Јакимов
Невенче Панова
Борјан Ѓоргиев 
Станка Коцева
Стојанче Манев
Марија Чавдарова

ИТ центар
Наташа Фенева
Тодор Чекеровски
Кире Зафиров
Влатко Јовановски
Горан Петров
Гоце Богатинов
Јордан Тиквешански
Александра Насков
Зоран Тиквешански

Центар за меѓууниверзитетска соработка
Сања Стефанова
Мартина Николовска-Крстева

Оддел за одржување и развој
Горан Лонгуров
Сашко Коруновски
Моне Здравев
Стојан Илиев
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Е-индекс
Илија Лазаревски
Билјана Димитрова
Верица Апостоловска
Елена Ѓоргиева
Милка Бочварова
Валентина Наскова
Ристе Тимовски

Центар за односи со јавноста
Влатко Миленкоски
Тони Михаилов
Игор Стојанов
Игор Ампов
Кристина Богатинова-Калафова
Даница Гавриловска-Атанасовска
Марија Манева
Александар Максимов
Славе Димитров
Благој Михов
Сања Гацов
Дијана Насева
Павлинка Митева-Павлова

Оддел за е-учење
Борче Јанев
Стојанче Спасов

Оддел за студентска архива за прв, втор и трет циклус студии
Димитар Љуботенски 
Слаџана Митровска
Марјан Марков
Валентина Давчева
Милена Цацкова
Мирјана Максимова
Антонио Талевски
Влатко Берковски
Иван Јосифов
Мери Манева
Видан Лазарев
Весна Конзулова
Цона Чеботарева
Стојанче Стојанов
Невенка Ронкова-Атанасова
Јулијана Денкова
Катерина Хаџи Василева
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Огнен Алексоски
Владимир Митев
Аница Удовалиева 
Марика Атанасова
Васка Здравкова
Даница Гркова
Сања Ристова
Елена Тодоровска
Цветанка Филипова 
Александар Толев
Анка Јорданова

Универзитетска библиотека
Александар Донски 
Цвета Димитриева 
Јасминка Соколовска 
Мима Костова 
Роза Јовановска
Миланова Љуба 
Владимир Китанов
Маријана Кротева
Марио Параклиев

Возачи
Сашко Донев
Коце Петков
Слободан Јовев
Метотка Тренев
Тоше Симоновски

Оддел за општи и заеднички работи
Методи Патраклиски 

Економи
Зоран Илиев
Насо Иванов
Сашко Миланов
Марјан Веселиновски
Јордан Трендов
Пане Петров
Слободан Стојчев
Вeне Пaнов
Бранко Нацев
Илија Миланов
Драган Николов
Вежди Рашидов
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Портири/чувари за сопствено обезбедување
Ацо Манев
Игор Лазов
Синиша Најдовски
Лазар Петров
Камчо Аритонов
Орце Аџиски
Бошко Стојанов
Здравко Малинов
Лазо Цветков
Сашко Вареловски 
Илија Арсов 
Михаил Ефтимов 
Стојанче Лазаров
Тони Мартиновски
Бошко Тенев
Донче Иванов
Влатко Плешков
Симо Тонев
Драган Илиев
Мише Спасов
Валентин Чамушев
Ристе Стојанов
Зоран Николов
Тони Јованов
Стевче Давчев
Ристо Арсов
Ленче Филипова
Станко Трајчев
Будимир Станојковски 
Ристо Јорданов 

Хигиеничари
Емилија Велинова
Јасминка Манаскова
Катерина Петрова
Ангелина Илиева
Маја Стојановска
Јасмина Нофитова
Савета Мастева
Светлана Каева
Ленче Димитрова 
Сузана Спасевска
Татјана Џонова
Илванка Козарева
Панда Ангелова
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Благица Божинова
Ласта Таушанова 
Снежана Стојанова
Снежанка Ангелова
Јасминка Накова 
Олгица Лазарова 
Снежана Божилова
Елизабета Трајкова
Сузана Момчилова
Виша Владикова
Дана Велкова 
Тодорка Трнинкова
Гордана Богатинова
Даниела Петрова
Софче Ткалчева 
Снежана Самарџиска
Трејанка Санева
Станка Спасова
Ленче Јанкова-Маноилева
Сунчица Китанова
Рисанка Донева
Весна Бабунска
Габриела Паунова
Елизабета Ристеска
Елизабета Мановска
Радмила Мирковска
Дејана Велкова 
Јасминка Јорданова
Елена Димова 

Градинари
Љупчо Донев

Избори во наставно-научни, наставно-стручни, насловни и 
соработнички звања

1. Повторен избор во редовен професор - 14 
2. Прв избор во редовен професор – 10
3. Избор во вонреден професор – 15
4. Избор во доцент – 29
5. Избор во научен соработник – 1
6. Избор во виш лектор – 3
7. Избор во асистент-докторанд – 13
8. Избор во насловен вонреден професор – 2
9. Избор во насловен доцент – 6
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Нови вработувања
1. Вонреден професор – 2
2. Доцент – 5
3. Асистент-докторанд – 6
4. Виш соработник – 1
5. Советник – 3
6. Хигиеничар – 11

Прекинат работен однос
1. Спогодбено преземање – 1 (лектор)
2. Отказ – 4 (доцент, два асистенти и портир)
3. Спогодбен престанок на работен однос - 1 (технички секретар)
4. Пензионирање – 4 (редовен проф., вонреден, референт на студентски 

и хигиеничар)
5. Смрт на вработен – 1 (чувар) 

Добиена писмена согласност од Министерството за информатичко 
општество и администрација за Правилникот за внатрешна организација 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ и Правилникот за систематизација на 
работните места на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Добиена писмена согласност од Министерството за информатичко 
општество и администрација за Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за внатрешна организација на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ и писмени согласности за 5 измени и дополнувања на Правилникот 
за систематизација на работните места на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип.

Изработен и одобрен (од Министерството за информатичко 
општество и администрација) Годишен план за вработување за 2017 година 
и Годишен план за вработување за 2018 година.

До Министерството за информатичко општество и администрација 
доставени се Извештај за реализација на Годишниот план за вработување за 
2016 година и Извештај за реализација на Годишниот план за вработување 
за 2017 година.

Во системот за човечки ресурси на Министерството за информатичко 
општество и администрација се внесени:
- организациската структура согласно со Правилникот за внатрешна 

организација на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
- предвидените работни места согласно со Правилникот за 

систематизација на работните места на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип и 

- сите вработени на Универзитетот со сите задолжителни параметри.
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Службени отсуства на наставничкиот и административниот 
кадар

1. Факултет за медицински науки
- Викторија Максимова – од 3.7.2017 до 7.7.2017 година во Охрид, 

поради учество на Меѓународен симпозиум и летна школа организиран 
во рамките на CEEPUS проектот „Teaching and learning Bioanalysis“. 

- Викторија Максимова -  од 17.8.2017 до 31.8.2017 година во Охрид, 
Р. Македонија, поради учество на Летна школа по биоелектрохемија.

- Викторија Максимова - од 19.9.2017 до 22.9.2017 година во Солун, 
Грција, поради учество на работен состанок и работилница, 
организиран од конференција во рамките на меѓународниот проект 
COST акцијата FA1403, со наслов 3 th Scientific Workshop „Omics 
breakthroughs in the health of plant food bioactives“.

- Татјана Рушковска – од 13.9.2016 до 17.9.2016 година во Норвич, 
Велика Британија, поради учество на состанок на Управувачкиот 
комитет и работните групи на меѓународниот проект COST FA1403.

- Татјана Рушковска – од 4.10.2016 до 7.10.2016 година во Тирана, 
Албанија, поради учество на 24. Конгрес на Балканската федерација 
на клинички лаборатории.

- Татјана Рушковска – од 13.3.2017 до 24.3.2017 година во Франција, 
поради студиски престој – обука за биоинформатички анализи во 
INRA, Clermont – Ferrand.

- Татјана Рушковска – од 20.4.2017 до 24.2.2017 година во Олстин, 
Полска, поради учество на работен состанок во рамките на 
меѓународниот проект COST FA1403.

- Татјана Рушковска – од 15.5.2017 до 16.5.2017 година во Софија, 
Бугарија, поради учество на иницијален состанок за НАТО проектот 
„A Field Detector for Genotoxicitu from CBRN and Explosove Devices“.

- Татјана Рушковска - од 11.6.2017 до 16.6.2017 година, во Атина, 
Грција, поради учество на 22 IFCC – EFLM European Congress of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine „EuroMedLab Athens 
2017“.

- Татјана Рушковска -  од 18.9.2017 до 23.9.2017 година во Солун, 
Грција, поради учество на конференција и тренинг во рамките на 
меѓународниот проект COST FA1403.

- Татјана Рушковска – од 26.9.2017 до 30.9.2017 година во Стразбур, 
Франција, поради учество на меѓународниот проект COST CA16112.

- Катарина Смилков – од 3.7.2017 до 7.7.2017 година во Охрид, поради 
учество на 17 th International Symposium and Summer School.

- Катарина Смилков од 26.9.2017 до 29.9.2017 година во Стразбур, 
Франција, поради присуство на состанок на COST акцијата CA16112, 
со наслов „Preventing Age-Related whit Redox Active Compounds a 
taste of controversy“.

- Ленче Милошева – од 16.9.2016 до 19.9.2016 година во Белград, 
Србија, поради учество на едукативни семинари, работилници, личен 
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тренинг и супервизија од рационално-когнитивно бихејвиорална 
терапија – напредно ниво, одржани во РЕБТ и КБТ Центар во 
Белград, Србија.

- Ленче Милошева – од 7.10.2016 до 10.10.2016 година во Белград, 
Србија, поради учество на едукативни семинари, работилници, личен 
тренинг и супервизија од рационално-когнитивно бихејвиорална 
терапија – напредно ниво, одржани во РЕБТ и КБТ Центар во 
Белград, Србија.

- Ленче Милошева – од 11.11.2016 до 14.11.2016 година во Белград, 
Србија, поради учество на едукативни семинари, работилници, личен 
тренинг и супервизија од рационално-когнитивно бихејвиорална 
терапија – напредно ниво, одржани во РЕБТ и КБТ Центар во 
Белград, Србија.

- Ленче Милошева – од 2.12.2016 до 5.12.2016 година во Белград, 
Србија, поради учество на едукативни семинари, работилници, личен 
тренинг и супервизија од рационално-когнитивно бихејвиорална 
терапија – напредно ниво, одржани во РЕБТ и КБТ Центар во 
Белград, Србија.

- Ленче Милошева – од 13.1.2017 до 16.1.2017 година во Белград, 
Србија, поради учество на едукативни семинари, работилници, личен 
тренинг и супервизија од рационално-когнитивно бихејвиорална 
терапија – напредно ниво, одржани во РЕБТ и КБТ Центар во 
Белград, Србија.

- Ленче Милошева – од 10.2.2017 до 13.2.2017 година во Белград, 
поради личен тренинг, испити и супервизија од рационално-емотивна 
и когнитивно бихејвиорална терапија – напредно ниво, одржани во 
РЕБТ и КБТ Центар во Белград, Србија, придружница на Институт 
Алберт Елис, Њујорк.  

- Ленче Милошева – од 3.3.2017 до 6.3.2017 година во Белград, поради 
личен тренинг, испити и супервизија од рационално-емотивна и 
когнитивно бихејвиорална терапија – напредно ниво, одржани во 
РЕБТ и КБТ Центар во Белград, Србија, придружница на Институт 
Алберт Елис, Њујорк. 

- Ленче Милошева – од 10.3.2017 до 13.3.2017 година во Белград, 
поради личен тренинг, испити и супервизија од рационално-емотивна 
и когнитивно бихејвиорална терапија – напредно ниво, одржани во 
РЕБТ и КБТ Центар во Белград, Србија, придружница на Институт 
Алберт Елис, Њујорк. 

- Ленче Милошева – од 7.4.2017 до 10.4.2017 година во Белград, 
поради личен тренинг, испити и супервизија од рационално-емотивна 
и когнитивно бихејвиорална терапија – напредно ниво, одржани во 
РЕБТ и КБТ Центар во Белград, Србија, придружница на Институт 
Алберт Елис, Њујорк.  

- Ленче Милошева – од 12.5.2017 до 15.5.2017 година во Белград, 
поради личен тренинг, испити и супервизија од рационално-емотивна 
и когнитивно бихејвиорална терапија – напредно ниво, што ќе се 
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одржи во РЕБТ и КБТ Центар во Белград, Србија, придружница на 
Институт Алберт Елис, Њујорк. 

- Ленче Милошева – од 9.6.2017 до 12.6.2017 година во Белград, Србија, 
поради личен тренинг, испити и супервизија од рационално-емотивна 
и когнитивно бихејвиорална терапија – напредно ниво, одржани во 
РЕБТ и КБТ Центар.

- Ленче Милошева – од 22.9.2017 до 25.9.2017 година во Белград, 
Србија, поради учество на едукативни семинари, клинички 
испитувања, личен тренинг и супервизија и работилници, одржани во 
РЕБТ и КБТ Центар во Белград, Србија, придружница на Институт 
Алберт Елис, Њујорк. 

- Гордана Панова – од 4.10.2016 до 8.10.2016 година во Пула, Хрватска, 
поради учество на Конгрес.

- Гордана Панова – од 7.10.2016 до 10.10.2016 година во Агиа Триада, 
Грција, поради учество на конгрес на 10. меѓународна конференција 
The power of knowledge.

- Гордана Панова – од 3.11.2016 до 7.11.2016 година во Сараево, 
Босна и Херцеговина, поради учество на Конгрес на Здружението на 
анестетичари на Босна и Херцеговина.

- Гордана Панова – од 16.12.2016 до 18.12.2016 година во Банско, 
Бугарија, поради учество на 11. меѓународна конференција Knowledge 
in practice.

- Гордана Панова – од 3.4.2017 до 4.4.2017 година во Врњачка Бања, 
Србија, поради учество на 12. меѓународна конференција Knowledge 
in Practice.

- Гордана Панова – од 25.5.2017 до 29.5.2017 година во Будва, Црна 
Гора, поради учество на 13. Меѓународна конференција Knowledge 
in Practice.

- Гордана Панова – од 14.6.2017 до 21.6.2017 година во Опатија, 
Хрватска, поради учество на 6. Конгрес на Хрватското здружение на 
медицински сестри.

- Гордана Панова – од 26.6.2017 до 3.7.2017 година во Прага, Чешка, 
поради активно учество на Меѓународен конгрес 22 nd Wonca I.

- Гордана Панова – од 29.08.2017 до 1.9.2017 година во Турција, поради 
учество на Меѓународен фолклорен натпревар.

- Данче Василева – од 15.7.2017 до 30.7.2017 година во Самара, Русија, 
поради стручна посета на клиниките на Државниот медицински 
универзитет.

- Светлана Јовевска – од 1.12.2016 до 2.12.2016 година во Скопје,              
Р.Македонија, поради присуство на International Conference 
NUTRICON 2016.

- Светлана Јовевска - од 15.7.2017 до 30.7.2017 година во Самара, 
Русија, поради стручна посета на клиниките на Државниот 
медицински универзитет.

- Цена Димова – од 28.11.2016 до 5.12.2016 година во Дубаи, 
Обединетите Арапски Емирати, поради реализација на краток 
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студиски престој и учество на Меѓународниот собир „Roots – 
Summit“, како и две работилници.

- Цена Димова – од 5.6.2017 до 7.7.2017 година во Израел, поради 
учество на стручна работилница организирана од Hadassah Medical 
centar, а сертифицирана од Hebrew University of Jerusalem, Israel.

- Цена Димова - од 15.07.2017 до 30.7.2017 година во Самара, Русија, 
поради стручна посета на клиниките на Државниот медицински 
универзитет.

- Костадин Голаков – од 15.7.2017 до 30.7.2017 година во Самара, 
Русија, поради стручна посета на клиниките на Државниот 
медицински универзитет.

- Елена Дракалска – од 3.7.2017 до 7.7.2017 година во Охрид, Р. 
Македонија поради учество на Меѓународен симпозиум и летна 
школа организиран во рамките на CEEPUS проектот „Teaching and 
learning Bioanalysis“.

- Елена Дракалска – од 4.5.2017 до 5.5.2017 година во Солун, Грција, 
поради учество на 22. Конгрес на Балканската стоматолошка 
асоцијација.

- Елена Дракалска – од 17.8.2017 до 31.8.2017 година во Охрид, Р. 
Македонија, поради учество на Летна школа по биоелектрохемија.

- Верица Ивановска – од 11.7.2017 до 15.7.2017 година во Утрехт, 
Холандија, поради присуство на летен академски курс организиран 
од Институтот за фармацевтски науки.

- Верица Ивановска – од 13.11.2017 до 15.11.2017 година во Глазгов, 
Велика Британија, поради присуство на усна презентација на 
Конференцијата EuroDURG, со прифатен апстракт од студија за 
употреба на антибиотици во Р. Македонија. 

- Рубин Гулабовски  – од 14.12.2016 до 17.12.2016 година во Германија, 
поради учество во проект „Протеин – филм волтаметрија“, 
партнерски проект на Универзитетот „Гоце Делчев“ и Универзитетот 
во Саарбрукен.

- Рубин Гулабовски – од 5.5.2017 до 12.5.2017 година во Готинген, 
Германија, поради престој на Универзитетот, каде што се одржаа 
предавања на постдипломски студии на тема термодинамика и 
биоелектрохемија со студентите на Медицинскиот факултет. 

- Рубин Гулабовски – од 3.7.2017 до 7.7.2017 година во Готинген, 
Германија, поради учество на работилница „Биоелектрохемија“ на 
Факултетот за медицински науки.

- Рубин Гулабовски – од 2.8.2017 до 16.8.2017 година во Хомбург, 
Германија, поради учество во реализација на проект „Протеин-филм 
волтаметрија“ на Факултетот за медицински науки.

- Емилија Јаневиќ-Ивановска – од 10.10.2016 до 14.10.2016 година во 
Виена, Австрија, поради присуство на состанок во Меѓународната 
агенција за атомска енергија.

- Емилија Јаневиќ-Ивановска – од 20.11.2016 до 23.11.2016 година во 
Тирана, Албанија, поради патување во Тирана во склоп на „AUDIT“ 
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мисија на Одделот по нуклеарна медицина.
- Емилија Јаневиќ-Ивановска – од 18.12.2016 до 23.12.2016 година во 

Каиро, Египет, поради AUDIT QUANUN мисија во Nemrock, Cairo 
University Hospital, Cairo Egypt.

- Емилија Јаневиќ-Ивановска – од 21.4.2017 до 23.4.2017 година во 
Софија, Р. Бугарија, поради учество на Балканскиот конгрес по 
нуклеарна медицина.

- Емилија Јаневиќ-Ивановска – од 2.7.2017 до 8.7.2017 година во Рабат, 
Мароко, поради учество на C7-RAF6049-006/17-Regional (AFRA) 
Training Course on Radiopharmacy Operational Level III – in Rabat, 
Marocco.

- Емилија Јаневиќ-Ивановска – од 11.8.2017 до 17.8.2017 година во 
Коимбаторе, Индија, поради учество на Светски конгрес за рениум и 
Светската тераностичка академија.

- Сања Нашкова – од 4.5.2017 до 5.5.2017 година во Солун, Грција, 
поради учество на 22 nd BaSS Congress.

- Сања Нашкова -  од 17.8.2017 до 31.8.2017 година во Охрид, поради 
учество на Летна школа на стоматолошки протоколи и новитети – 
естетски аспекти.

- Катарина Златановска – од 3.5.2017 до 6.5.2017 година во Солун, 
Грција, поради учество на 22 nd BaSS Congress.

- Катерина Златановска – од 17.8.2017 до 31.8.2017 година во Охрид, 
поради учество на Летна школа на стоматолошки протоколи и 
новитети – естетски аспекти.

- Киро Папакоча – на 11.11.2016 година во Белград, Србија, поради 
присуство на Конгрес по дентална медицина „Competence in esthetics“.

- Киро Папакоча – од 22.3.2017 до 28.3.2017 година во Келн, Германија, 
поради присуство на Светски саем од областа на Денталната медицина 
и Протетика.

- Киро Папакоча – од 4.5.2017 до 5.5.2017 година во Солун, Грција, 
поради учество на 22. Конгрес на Балканската стоматолошка 
асоцијација.

- Киро Папакоча – од 25.5.2017 до 26.5.2017 година во Виена, Австрија, 
поради учество на Ankylos Congres CEE 2017.

- Киро Папакоча – од 5.6.2017 до 7.6.2017 година во Ерусалим, Израел, 
поради учество на Medical Implant System guided surgery academic 
couse.

- Киро Папакоча - од 17.8.2017 до 31.8.2017 година во Охрид, поради 
учество на Летна школа на стоматолошки протоколи и новитети – 
естетски аспекти.

- Наташа Лонгурова – од 4.5.2017 до 5.5.2017 година во Солун, Грција, 
поради учество на 22. BaSS Congress.

- Наташа Лонгурова - од 17.8.2017 до 31.8.2017 година во Охрид, поради 
учество на Летна школа на стоматолошки протоколи и новитети – 
естетски аспекти.

- Милкица Јанева – од 17.8.2017 до 25.8.2017 година во Охрид, Р. 
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Македонија, поради учество на Летна школа за лабораториски 
техники.

- Александар Цветковски – од 5.6.2017 до 6.7.2017 година во Болоња, 
Италија, поради учество со труд на Меѓународна конференција 
организирана од Универзитетот во Болоња, Италија.

- Александар Цветковски - од 17.8.2017 до 31.8.2017 година во Охрид, 
Р.Македонија, поради учество на Летна школа по биоелектрохемија.

- Ленче Николовска – од 25.5.2017 до 29.5.2017 година во Будва, 
Црна Гора, поради учество на 13. Меѓународна конференција 
KNOWLEDGE IN PRACTICE.

- Зденка Стојановска – од 24.4.2017 до 28.4.2017 година во Охрид, 
Р.Македонија, поради учество на Меѓународен научен симпозиум 
International Symposium on IN Sltu Nuclear Metrology as a tool for 
radioecology.

- Зденка Стојановска – од 15.5.2017 до 19.5.2017 година во Софија, Р. 
Бугарија, поради учество на Third East – European Radon Symposium.

- Васо Талевски – од 15.9.2016 до 16.9.2016 година во Атина, Грција, 
поради учество на Годишно собрание на делегатите на ФЕМС 
(Федерација на Европски микробиолошки друштва).

- Васо Талевски – од 27.9.2016 до 30.9.2016 година во Ниш, Србија, 
поради учество на Меѓународен конгрес „50 дани превентивне 
медицине“.

- Васо Талевски – од 3.11.2016 до 4.11.2016 година во Охрид, Р. 
Македонија, поради учество на Симпозиум „Денови на превентивна 
медицина во Р. Македонија“.

- Васо Талевски – од 15.3.2017 до 17.3.2017 година во Делфт, Холандија, 
поради состанок на Комитетот за грантови на Федерацијата на 
европски микробиолошки друштва.

- Васо Талевски – од 22.3.2017 до 24.3.2017 година во Софија, 
Бугарија, поради учество на Меѓународната конференција FOOD – 3 
International Conference „The challenges for quality and safety along the 
food chain“.

- Васо Талевски – од 26.4.2017 до 28.04.2017 година во Заечар, Србија, 
поради учество на 30. Меѓународен стручен состанок од превентивна 
медицина на Тимочка Краина.

- Васо Талевски – од 11.5.2017 до 12.5.2017 година во Белград, Србија, 
поради учество на 11. Микробиолошки конгрес МИКРОМЕД 2017.

- Бистра Ангеловска – од 12.10.2016 до 16.10.2016 година во 
Бугарија, поради учество на VI Конгрес на фармација на Бугарија со 
меѓународно учество.

- Бистра Ангеловска – од 1.12.2016 до 5.12.2016 година во Зеница, 
Босна и Херцеговина, поради учество на VII Симпозиум на магистри 
по фармација со меѓународно учество.

- Бистра Ангеловска - од 4.5.2017 до 5.5.2017 година во Солун, 
Грција, поради учество на 22. Конгрес на Балканската стоматолошка 
асоцијација.
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- Биљана Ѓорѓеска – од 13.10.2016 до 16.10.2016 година во Сандански, 
Бугарија, поради учество на VI Congress of Pharmacy with International 
Participation.

- Биљана Ѓорѓеска – од 4.5.2017 до 6.5.2017 година во Солун, Грција, 
поради учество на 22. BaSS Congress.

- Биљана Ѓорѓеска – од 14.6.2017 до 22.6.2017 година во Стохолм, 
Шведска, поради учество на FEPTO Conference I FEPTO Annual 
Meeting.

- Невенка Величкова – од 11.5.2017 до 14.5.2017 година во Софија, 
Бугарија, поради учество на XVI International Congress of Medical 
Sciences (ICMS).

- Невенка Величкова – од 23.5.2017 до 27.5.2017 година во Дубровник, 
Хрватска, поради учество на 17 th International European Light 
Microscopy Initiative Meeting.

- Невенка Величкова – од 24.4.2017 до 28.4.2017 година во Терме 
Тухељ, Хрватска, поради активно учество на 3. Хрватски конгрес за 
здравствена  екологија.

- Ивона Ковачевска – од 26.9.2016 до 27.9.2016 година, поради учество 
на состанок со претставници од универзитетите, организиран од 
Фондацијата „Отворено Општество“, Р. Македонија.

- Ивона Ковачевска – од 12.10.2016 до 17.10.2016 година во Сандански, 
Бугарија, поради учество на 6. Конгрес по фармација со меѓународно 
учество.

- Ивона Ковачевска – од 3.5.2017 до 6.5.2017 година во Солун, Грција, 
поради учество на 22. Конгрес на Балканската стоматолошка 
асоцијација.

- Ѓорѓи Шуманов – од 3.11.2016 до 5.11.2016 година во Охрид,  Р. 
Македонија, поради учество на симпозиум Денови на превентивна 
медицина во Р. Македонија.

- Ѓорѓи Шуманов – од 16.12.2016 до 18.12.2016 година во Банско, 
Бугарија, поради учество на 11. меѓународна конференција Knowledge 
in practice.

- Ѓорѓи Шуманов – од 3.4.2017 до 4.4.2017 година во Врњачка Бања, 
Србија, поради учество на 12. меѓународна конференција Knowledge 
in Practice.

- Мишко Милев – од 28.3.2017 до 30.3.2017 година во Брисел, Белгија, 
поради учество на 1 st Managmenr Committee meeting од COST 
акцијата со наслов „Personalized Mutrition in aging society redox 
control of major age related diseases“.

- Дарко Бошњаковски – од 21.1.2017 до 30.5.2018 година во Минесота, 
САД, поради реализирање на стручно и научно усовршување на 
Универзитетот во Минесота, САД, на Department of Pediatrics, 
Division of Blood and Marrow Transpalantation.

- Милка Здравковска – од 27.9.2016 до 30.9.2016 година во Ниш, 
Србија, поради активно учество на Меѓународниот конгрес „50-ти 
Дани превентивне медицине“.
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2. Електротехнички факултет
- Василија Шарац – од 11.10.2016 до 14.10.2016 година во Осиек,  Р. 

Хрватска, поради учество на конференцијата Smart systems and 
Technologies.

- Василија Шарац – од 30.8.2017 до 1.9.2017 година во Ниш, Р. Србија, 
поради учество на 13. Меѓународна конференција за применет 
електромагнетизам – ПЕС 2017.

- Василија Шарац – од 11.9.2017 до 20.9.2017 година во Брно, Р. Чешка, 
поради реализација на студиски престој.

- Татјана Атанасова-Пачемска – од 18.9.2016 до 22.9.2016 година во 
Охрид, Р. Македонија, поради учество на конференција ICTA 2016.

- Татјана Атанасова-Пачемска – од 1.10.2016 до 5.10.2016 година во 
Брисел, поради учество на конференција COST Actions – Fractional.

- Татјана Атанасова-Пачемска – од 22.11.2016 до 27.11.2016 
година во Брно, Р. Чешка, поради учество на вториот состанок на 
Управувачкиот комитет на COST акцијата CA15225 – FRACTALL и 
на тренинг школата под истиот наслов.

- Татјана Атанасова-Пачемска – од 5.12.2016 до 9.12.2016 година 
во Лимасол, Кипар, поради учество на Управувачкиот комитет на 
COST Action TD1409 – Mathematics for Industry Network и на тренинг 
работилница во рамките на истата акција.

- Татјана Атанасова-Пачемска – од 1.3.2017 до 5.3.2017 година во 
Жабљак, Црна Гора, поради учество на 22. Меѓународна конференција 
„Информациски технологии“.

- Татјана Атанасова-Пачемска – од 29.5.2017 до 2.6.2017 година во 
Охрид, Р. Македонија, поради учество на состанок за состанок за 
проектот Mathlabyrinth, Erasmus +.

- Сашо Гелев – од 17.10.2016 до 21.10.2016 година во Љубљана, 
Словенија, поради реализација на стручна посета на Универзитетот.

- Билјана Читкушева-Димитровска – од 17.10.2016 до 21.10.2016 
година во Љубљана, Словенија, поради реализација на стручна посета 
на Универзитетот.

- Влатко Чинговски – од 17.10.2016 до 21.10.2016 година во Љубљана, 
Словенија, поради реализација на стручна посета на Универзитетот.

3. Музичка академија 
- Златка Митева – на 10.5.2017 година во Осиек, Р. Хрватска и 

12.5.2017 година во Нови Сад, Р. Србија, поради реализирање на два 
концерти: концерт на фестивалот „InterFox“ и концерт на Музичката 
академија.

- Бранко Павловски – на 10.5.2017 година во Осиек, Р. Хрватска и 
12.5.2017 година во Нови Сад, Р. Србија, поради реализирање на два 
концерти: концерт на фестивалот „InterFox“ и концерт на Музичката 
академија.

- Антонијо Китановски – од 9.2.2017 до 12.2.2017 година во Братислава, 
Р. Чешка и Виена, Р. Австрија, поради реализирање на иницијативи 
за соработка со mузичките академии.
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4. Земјоделски факултет
- Васко Златковски – од 25.9.2016 до 28.9.2016 година во Пловдив,  Р. 

Бугарија, поради учество на работна средба организирана од страна 
на работниот тим во рамките на проектот „Developing OER and 
Blended Moduls for Agriculture and Rulal Development“.

- Васко Златковски – од 2.10.2016 до 7.10.2016 година во Ханиа, Грција, 
поради учество на работилница од домен на органското земјоделски 
производство во рамките на проектот „Developing OER and Blended 
Modules for Agriculture and Rural Development“.

- Васко Златковски – од 7.5.2017 до 10.5.2017 година во Бургас, 
Народна Република Бугарија, поради учество на работна средба 
и реализирање на предвидени активности во рамките на Еразмус + 
проектот со наслов „Shaping the future еducation in tourisam“

- Васко Златковски – на 29.6.2017 година во Солун, Грција, поради 
учество на работна средба на тимот за управување со проектот под 
наслов „Utilizing Pay As You in Touristic Areas“.

- Мите Илиевски – од 5.6.2017 до 9.6.2017 година во Карнобат, Р. 
Бугарија, поради реализација на практична настава и стручна посета 
на студентите од трета и четврта година на Земјоделскиот факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ на Земјоделскиот факултет во 
Карнобат.

- Драгица Спасова – од 30.11.2016 до 2.12.2016 година во Карнобат, 
Народна Република Бугарија, поради учество на Меѓународна научна 
конференција во Институт за земјоделство.

- Драгица Спасова - од 5.6.2017 до 9.6.2017 година во Карнобат, Р. 
Бугарија, поради реализација на практична настава и стручна посета 
на студентите од трета и четврта година на Земјоделскиот факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ на Земјоделскиот факултет во 
Карнобат.

- Билјана Атанасова - од 5.6.2017 до 9.6.2017 година во Карнобат, Р. 
Бугарија, поради реализација на практична настава и стручна посета 
на студентите од трета и четврта година на Земјоделскиот факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ на Земјоделскиот факултет во 
Карнобат.

- Душан Спасов - од 30.11.2016 до 2.12.2016 година во Карнобат, 
Народна Република Бугарија, поради учество на Меѓународна научна 
конференција во Институт за земјоделство.

- Душан Спасов – од 5.6.2017 до 7.6.2017 година во Карнобат, Р. 
Бугарија, поради учество на манифестацијата „Отворени денови на 
Институтот“.

- Виолета Иванова-Петропулос -  од 19.10.2016 до 23.10.2016 
година во Подгорица, Црна Гора, поради реализирање на посета 
на Биотехничкиот факултет како дел од предвидени активности 
во рамките на билатералниот проект „Биогени амини и ароми во 
вина Вранец од Македонија и Црна Гора и влијание на јаболково – 
млечната ферментација на нивното формирање“.
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- Виолета Иванова-Петропулос -  од 2.12.2017 до 3.12.2017 година во 
Бугарија, поради посета на Бугарската академија на науките каде 
што ќе бидат одржани средби на Институтот по општа и неорганска 
хемија и Институтот по молекуларна генетика со цел проширување 
на истражувањата поврзани со јаболково-млечна ферментација на 
вина.

- Виолета Иванова-Петропулос -  од 14.5.2017 до 3.5.2017 година 
во Софија, Р. Бугарија, поради учество на иницијален состанок за 
координирање на активности во рамките на НАТО проект со наслов 
„A field detector of genotoxity from CBRN and explosive devices“.

- Виолета Иванова-Петропулос -  од 22.6.2017 до 26.6.2017 година во 
Подгорица, Црна Гора, поради посета на биотехничкиот факултет, 
како дел од предвидените активности на билатералниот проект со 
наслов „Биогени амини и ароми во вина вранец од Македонија и Црна 
Гора и влијание на јаболково-млечната ферментација на нивното 
формирање“.

- Виолета Иванова-Петропулос -  од 2.7.2017 до 9.7.2017 година 
во Охрид, Р. Македонија, поради учество на 17. интернационален 
симпозиум и летна школа за Биоанализи, како дел од CEEPUS 
програмата.

- Виолета Димовска – од 19.10.2016 до 23.10.2016 година, во Подгорица, 
Црна Гора, поради реализирање на  посета на Биотехничкиот факултет 
како дел од предвидени активности во рамките на билатералниот 
проект „Биогени амини и ароми во вина вранец од Македонија и Црна 
Гора и влијание на јаболково-млечната ферментација на нивното 
формирање“.

- Виолета Димовска – од 27.6.2017 до 29.6.2017 година во Стара 
Загора, Бугарија, поради учество на семинар на тема „Нови трендови 
во лозаровинарското производство“.

- Биљана Балабанова – од 19.9.2016 до 30.9.2016 година во Шенјанг, 
Народна Република Кина, поради посета на Универзитетот за 
хемиски технологии.

- Биљана Балабанова – од 19.10.2016 до 22.10.2016 година во 
Охрид, Р.Македонија, поради учество на 5. Конгрес на еколози на 
Р.Македонија.

- Биљана Балабанова – од 29.1.2017 до 3.2.2017 година во Ханиа, 
Грција, поради учество на работилница од домен на органското 
земјоделско производство во рамките на проектот „Developing OER 
and Blended Moduls for Agriculture and Rural development“.

- Биљана Балабанова – од 1.7.2017 до 9.7.2017 година во Охрид, 
Р.Македонија, поради учество на 17. интернационален симпозиум и 
летна школа за Биоанализи, како дел од CEEPUS програмата.

- Крсте Ташков – од 1.7.2017 до 9.7.2017 година во Охрид, Р. 
Македонија, поради учество на 17. интернационален симпозиум и 
летна школа за Биоанализи, како дел од CEEPUS програмата.

- Верица Илиева – од 5.6.2017 до 9.6.2017 година во Карнобат, Р. 
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Бугарија, поради реализација на практична настава и стручна посета 
на студентите од трета и четврта година на Земјоделскиот факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ на Земјоделскиот факултет во 
Карнобат.

- Илија Каров – од 23.5.2017 до 26.5.2017 година во Стара Загора, 
Бугарија, поради учество со труд на научна конференција.

- Љупчо Михајлов – од 25.9.2016 до 28.9.2016 година во Пловдив, Р. 
Бугарија, поради учество на работна средба организирана од страна 
на раководниот тим во рамките на проектот „Developing OER and 
Blended Modules for Agriculture and Rural development“.

- Љупчо Михајлов – од 2.10.2016 до 7.10.2016 година во Ханиа, Грција, 
поради учество на работилница од домен на органското земјоделски 
производство во рамките на проектот „Developing OER and Blended 
Modules for Agriculture and Rural Development“.

- Љупчо Михајлов – од 28.11.2016 до 1.12.2016 година во Златибор, 
Република Србија, поради учество на XIV советување за заштита на 
растенијата.

- Љупчо Михајлов - од 29.1.2017 до 3.2.2017 година во Ханиа,  Грција, 
поради учество на работилница од домен на органското земјоделско 
производство во рамките на проектот „Developing OER and Blended 
Moduls for Agriculture and Rural development“.

- Љупчо Михајлов – од 5.6.2017 до 7.6.2017 година во Карнобат, Р. 
Бугарија, поради учество на манифестацијата „Отворени денови на 
Институтот“.

- Фиданка Трајкова – од 18.10.2016 до 21.10.2016 година во Охрид, Р. 
Македонија, поради учество на 5. конгрес на еколози на  Р. Македонија 
како дел од Организацискиот одбор.

- Фиданка Трајкова – од 29.1.2017 до 3.2.2017 година во Ханиа, Грција, 
поради учество на работилница од домен на органското земјоделско 
производство во рамките на проектот „Developing OER and Blended 
Moduls for Agriculture and Rural development“.

- Емилија Арсов -  од 29.1.2017 до 3.2.2017 година во Ханиа, Грција, 
поради учество на работилница од домен на органското земјоделско 
производство во рамките на проектот „Developing OER and Blended 
Moduls for Agriculture and Rural development“. 

- Емилија Арсов – од 10.4.2017 дo 11.4.2017 година во Битола, Р. 
Македонија, поради учество на состанок по проект „Devoloping OER 
and Blended Modules for Agriculture and Rural Development“.

- Валентина Ранѓеловиќ - на 7.12.2016 година во Скопје, Р. Македонија, 
поради учество на семинар за лабораториски техники на работа во 
Скопје на покана од фирмата Фармахен.

- Драгана Петрушева - на 7.12.2016 година во Скопје, Р. Македонија, 
поради учество на семинар за лабораториски техники на работа во 
Скопје на покана од фирмата Фармахен.

- Драгана Петрушева – од 23.1.2017 до 19.2.2017 година во Виена, 
Австрија, поради реализација на обука и странски престој во рамките на 
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билатералниот проект помеѓу Р. Македонија и Австрија, финансиран 
од Министерството за образование и наука на Р. Македонија под 
наслов „Класификација на вина преку определување на биоактивни 
фенолни соединенија со примена на масена спектрометрија со висока 
резолуција“

- Елизабета Каракашева – на 7.12.2016 година во Скопје, Р. Македонија, 
поради учество на семинар за лабораториски техники на работа во 
Скопје на покана од фирмата Фармахен.

- Емилија Костадинова – од 25.9.2016 до 28.9.2016 година во Пловдив, 
Р. Бугарија, поради учество на работна средба организирана од 
страна на работниот тим во рамките на проектот „Developing OER 
and Blended Moduls for Agriculture and Rulal Development“.

- Емилија Костадинова – од 2.10.2016 до 7.10.2016 година во Ханиа, 
Грција, поради учество на работилница од домен на органското 
земјоделски производство во рамките на проектот „Developing OER 
and Blended Modules for Agriculture and Rural Development“.

- Емилија Костадинова – на 7.12.2016 година во Скопје, Р. Македонија, 
поради учество на семинар за лабораториски техники на покана од 
фирмата Биосистеми МК ДООЕЛ.

- Јулијана Арсова – на 7.12.2016 година во Скопје, Р. Македонија, 
поради учество на семинар за лабораториски техники на покана од 
фирмата Биосистеми МК ДООЕЛ.

- Весна Зајкова Панева – од 16.11.2016 до 18.11.2016 година во Скопје, 
Р. Македонија, поради учество на курс за Интерни проверувачи 
и менаџери за квалитет во лаборатории за испитување и/или 
калибрирање согласно со стандардите EN ISO 17025 – EN ISO 19011.

- Ацо Кузелов – од 19.10.2016 до 22.12.2016 година во Пловдив,  Р. 
Бугарија, поради учество на Меѓународната научна конференција.

- Билјана Ковачевиќ – од 19.9.2016 до 30.9.2016 година во Шенјанг, 
Народна Република Кина, поради посета на Универзитетот за 
хемиски технологии.

5. Факултет за туризам и бизнис логистика
- Дејан Методијевски – од 6.10.2016 до 7.10.2016 година во Охрид, Р. 

Македонија, поради учество на Конгрес под наслов „ XIII International 
Scientific Sonference on Services Sector (InScoSeS 2016).

- Дејан Методијевски – од 27.10.2017 до 30.10.2017 година во Шибеник. 
Р.Хрватска, поради водење на студенти и учество на Меѓународна 
студентска конференција.

- Дејан Методијевски – од 23.11.2016 до 25.11.2016 година во Босна 
и Херцеговина, поради службена посета, менторирање на студенти 
– учесници и присуство на Меѓународен гастрономски натпревар 
„Вкусовите на Босна и Херцеговина“.

- Дејан Методијевски – од 25.11.2016 до 27.11.2016 година во Нови 
Сад, Србија, поради службена посета, менторирање на студенти и 
присуство на 3. Меѓународен конгрес за студенти.
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- Дејан Методијевски – од 3.2.2017 до 4.2.2017 година во Софија, поради 
учество на Меѓународен настан Отворени денови на Академијата за 
кулинарство – ХРЦ – Софија и менторирање на студенти кои ќе 
земат учество на овој настан.

- Дејан Методијевски – од 23.2.2017 до 26.2.2017 година во Белград, Р. 
Србија, поради учество на Меѓународен саем за туризам. 

- Дејан Методијевски – од 1.3.2017 до 3.3.2017 година во Римини, Р. 
Италија, поради службена посета на Бољонскиот универзитет во 
Италија и преговарање за потпишување на договор за соработка 
со Факултетот за туризам со дисперзираните студии во Римини, Р. 
Италија.

- Дејан Методијевски – од 6.4.2017 до 9.4.2017 година во Супетар, 
Брач, Р. Хрватска, поради учество на XII Меѓународен кулинарски 
фестивал „Бисер мора“ 2017.

- Дејан Методијевски – од 2.5.2017 до 7.5.2017 година во Будва, 
Црна Гора, поради учество на Туризмијада и придржување на група 
студенти од факултетот.

- Дејан Методијевски – од 14.6.2017 до 18.6.2017 година во Охрид, Р. 
Македонија, поради присуство на конференцијата „Дестинацијата 
како бренд: брендирање на мали дестинации“.

- Марија Магдинчева Шопова - од 2.5.2017 до 7.5.2017 година во Будва, 
Црна Гора, поради учество на Туризмијада и придржување на група 
студенти од факултетот.

- Никола Димитров – од 31.3.2017 до 2.4.2017 година во Врњачка Бања, 
Р. Србија, поради учество на 12. Интернационална конференција 
„Knowledge without borders“.

- Никола Димитров – од 6.4.2017 до 9.4.2017 година во Супетар, 
Брач, Р. Хрватска поради учество на XII Меѓународен кулинарски 
фестивал „Бисер мора“ 2017.

- Никола Димитров – од 20.5.2017 до 21.5.2017 година во Скопје, поради 
учество ан Меѓународната научна конференција „Geobalcanica 2017“.

- Нако Ташков - од 3.2.2017 до 4.2.2017 година во Софија, поради 
учество на Меѓународен настан Отворени денови на Академијата 
за кулинарство – ХРЦ – Софија и менторирање на студенти кои ќе 
земат учество на овој настан.

- Нако Ташков – од 6.4.2017 до 9.4.2017 година во Супетар, Брач, Р. 
Хрватска поради учество на XII Меѓународен кулинарски фестивал 
„Бисер мора“ 2017.

- Нако Ташков – од 8.5.2017 до 10.5.2017 година во Бургас,  Р. Бугарија, 
поради присуство на координативен состанок на Erasmus + проект.

- Нако Ташков – од 14.6.2017 до 18.06.2017 година во Охрид, Р. 
Македонија, поради присуство на конференцијата „Дестинацијата 
како бренд: брендирање на мали дестинации“.

- Оливер Филиповски – од 27.10.2017 до 30.10.2017 година во Шибеник. 
Р.Хрватска, поради водење на студенти и учество на Меѓународна 
студентска конференција.
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- Оливер Филиповски – од 25.11.2016 до 27.11.2016 година во Нови 
Сад, Србија, поради службена посета, менторирање на студенти и 
присуство на 3. Меѓународен конгрес за студенти.

- Оливер Филиповски – од 3.2.2017 до 4.2.2017 година во Софија, поради 
учество на Меѓународен настан Отворени денови на Академијата 
за кулинарство – ХРЦ – Софија и менторирање на студенти кои 
учествуваат на овој настан.

- Оливер Филиповски - од 23.2.2017 до 26.2.2017 година во Белград, Р. 
Србија, поради учество на Меѓународен саем за туризам.

- Оливер Филиповски - од 6.4.2017 до 9.4.2017 година во Супетар, 
Брач, Р. Хрватска поради учество на XII Меѓународен кулинарски 
фестивал „Бисер мора“ 2017.

- Оливер Филиповски – од 8.5.2017 до 10.5.2017 година во Бургас, Р. 
Бугарија, поради присуство на координативен состанок на Erasmus + 
проект.

- Тања Ангелкова Петкова – од 25.11.2016 до 27.11.2016 година во 
Нови Сад, Србија, поради службена посета, менторирање на студенти 
– учесници и присуство на 3. меѓународен конгрес за студенти.

- Тања Ангелкова Петкова – од 23.2.2017 до 26.2.2017 година во 
Белград,  Р. Србија, поради учество на Меѓународен саем за туризам.

- Тања Ангелкова Петкова – од 6.4.2017 до 9.4.2017 година во Супетар, 
Брач, Р. Хрватска поради учество на XII Меѓународен кулинарски 
фестивал „Бисер мора“ 2017.

- Билјана Петревска – од 17.10.2016 до 21.10.2016 година во Љубљана, 
Словенија, поради службена посета како учесник на проектот 
„Можни и методи за замена и заштеда на енергија и зголемување 
на енергетската на зголемување на енергетската ефективност во 
хотелската индустрија“.

- Билјана Петревска – од 18.4.2017 до 19.4.2017 година во Скопје, 
поради учество на работилница на која ќе биде презентирана 
методологијата на Универзитетот „Свети Гален“ – Швајцарија.

- Златко Јаковлев – од 23.2.2017 до 26.2.2017 година во Белград, Р. 
Србија, поради учество на Меѓународен саем за туризам.

- Мичо Апостолов – од 16.1.2017 до 28.4.2017 година во Торино, Р. 
Италија, поради реализација на наставно-научна работа како визитинг 
професор на Универзитетот „Universita degli Studi di Torino“. 

- Елизабета Митева – од 5.12.2016 до 9.12.2016 година во Црна Гора, 
Подгорица, поради службена посета и присуство на координативен 
состанок како главен истражувач на проектот „Развој на модел за 
подобрување на перформансите на деловните процеси со примена на 
бенчмаркинг стратегија врз основа на примерите на иновативност“.

- Златко Јаковлев – од 4.11.2016 до 5.11.2016 година во Шумен, Р. 
Бугарија, поради учество на Меѓународна научна конференција.
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6. Економски факултет
- Ристе Темјановски – од 22.5.2017 до 27.5.2017 година, поради 

присуство на 22sd EBES Conference – Rome at the Faculty od 
Economics of Sapienza University of Rome in Italy како дел од проектот 
„Јакнењето на капацитетите на жените преприемачи во Р. Македонија 
како земја во развој.

- Тамара Јованов – од 25.10.2016 до 29.10.2016 година во Белград, Р. 
Србија, поради присуство на 5th REDERE conference како дел од 
проектот „Јакнење на капацитетите на жените претприемачи во Р 
.Македонија како земја во развој“.

- Тамара Јованов - од 22.5.2017 до 27.5.2017 година, поради присуство 
на 22sd EBES Conference – Rome at the Faculty od Economics of 
Sapienza University of Rome in Italy како дел од проектот „Јакнењето 
на капацитетите на жените преприемачи во Р. Македонија како земја 
во развој“.

- Љупчо Давчев - од 25.10.2016 до 29.10.2016 година во Белград,   Р. 
Србија, поради присуство на 5th REDERE conference како дел од 
проектот „Јакнење на капацитетите на жените претприемачи во Р. 
Македонија како земја во развој“.

- Љупчо Давчев - од 22.5.2017 до 27.5.2017 година, поради присуство 
на 22sd EBES Conference – Rome at the Faculty od Economics of 
Sapienza University of Rome in Italy како дел од проектот „Јакнењето 
на капацитетите на жените преприемачи во Р. Македонија како земја 
во развој“.

- Еленица Софијанова - од 22.5.2017 до 27.5.2017 година, поради 
присуство на 22sd EBES Conference – Rome at the Faculty od 
Economics of Sapienza University of Rome in Italy како дел од проектот 
„Јакнењето на капацитетите на жените преприемачи во Р. Македонија 
како земја во развој.

- Дарко Лазаров – од 26.9.2016 до 29.9.2016 година во Полска, поради 
присуство на Универзитетот Врцлав како дел од проектот „Влијанието 
на квалитетното финансиско известување и корпоративно 
управување врз ефикасноста на инвестициите и пазарот на капитал 
во Р. Македонија“.

- Дарко Лазаров – од 12.12.2016 до 16.12.2016 година во Полска, поради 
присуство на конференција на Универзитетот Шечин – Полска 
како дел од проектот „Влијанието на квалитетното финансиско 
известување и корпоративно управување врз ефикасноста на 
инвестициите и пазарот на капитал во Р. Македонија“.

- Благица Колева – од 7.10.2016 до 10.10.2016 година во Солун, 
Грција, поради присуство на 10. Меѓународна конференција како дел 
од проектот „Влијанието на квалитетно финансиско известување и 
корпоративно управување врз ефикасноста на инвестиции и пазарот 
на капитал во Р. Македонија“.
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- Благица Колева – од 21.11.2016 до 25.11.2016 година во 
Будимпешта, Унгарија, поради присуство на International Academic 
Conference on Management Economics and Marketing како дел од 
проектот „Влијанието на квалитетното финансиско известување 
и корпоративно управување врз ефикасноста на инвестициите и 
пазарот на капитал во  Р. Македонија“. 

- Оливера Ѓорѓиева-Трајковска – од 7.10.2016 до 10.10.2016 година во 
Солун, Грција, поради присуство на 10. Меѓународна конференција 
како дел од проектот „Влијанието на квалитетно финансиско 
известување и корпоративно управување врз ефикасноста на 
инвестиции и пазарот на капитал во Р. Македонија“.

- Оливера Ѓорѓиева-Трајковска -  од 21.11.2016 до 25.11.2016 година во 
Будимпешта, Унгарија, поради присуство на International Academic 
Conference on Management Economics and Marketing како дел од 
проектот „Влијанието на квалитетното финансиско известување 
и корпоративно управување врз ефикасноста на инвестициите и 
пазарот на капитал во Р. Македонија“. 

- Илија Груевски – од 4.10.2016 до 9.10.2016 година во Рим, Италија, 
поради присуство на 88th International conferences on Economics and 
social sciences (ICESS) како дел од проектот „Општинските обврзници 
како алтернативен начин на финансирање и ефикасно менаџирање со 
прибраните средства со посебен осврт на Општина Штип“.

- Марија Гогова Самоников – од 4.10.2016 до 9.10.2016 година во 
Рим, Италија, поради присуство на 88th International conferences 
on Economics and social sciences (ICESS) како дел од проектот 
„Општинските обврзници како алтернативен начин на финансирање 
и ефикасно менаџирање со прибраните средства со посебен осврт на 
Општина Штип“.

- Елена Веселинова – од 4.10.2016 до 9.10.2016 година во Рим, Италија, 
поради присуство на 88th International conferences on Economics and 
social sciences (ICESS) како дел од проектот „Општинските обврзници 
како алтернативен начин на финансирање и ефикасно менаџирање со 
прибраните средства со посебен осврт на Општина Штип“.

7. Факултет за образовни науки
- Трајче Нацев – од 22.5.2017 до 31.5.2017 година во Свети Николе, 

поради учество на реализација на проектот Сондажни археолошки 
истражувања на локалитетот Узун Мери и Турските гробишта село 
Мустафино, Свети Николе.

- Трајче Нацев – од 1.6.2017 до 30.6.2017 година во Вардарски рид, 
Гевгелија, поради реализација на Основен проект за конзервација 
и реставрација на внатрешниот бедем на централниот комплекс на 
акрополот на археолошкиот локалитет Вардарски рид, Гевгелија.

- Никола Смилков – од 27.6.2017 до 10.7.2017 година во Олимпос/
Анталија, Турција, поради учество на 5 th International Symposium 
on Art.
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- Виолета Николовска – од 19.7.2017 до 23.7.2017 година во Љубљана, 
Словенија, поради учество на ReLDL семинар.

8. Машински факултет
-  Мишко Џидров – од 20.6.2017 до 23.6.2017 година во Волос Грција, 

поради присуство на состанок и завршна конференција на проектот 
CRAYON,s Erasmus + KA2 – Cooperation for Innovation and the 
Exchande od Good Practies.

- Зоран Димитровски – од 27.10.2017 до 30.10.2017 година во Тара,  Р. 
Србија, поради учество како член на програмски одбор на меѓународна 
конференција.

- Зоран Димитровски – од 8.12.2016 до 9.12.2016 година во Белград, 
Р. Србија, поради учество на научно-стручна конференција 
со меѓународно учество „Актуелни проблеми механизације 
пољопривреде 2016“.

- Зоран Димитровски – од 18.5.2017 до 19.5.2017 година во Белград, 
поради придружба на студентите за посета на Меѓународниот саем 
за техника.

- Сашко Димитров – од 27.10.2016 до 28.10.2016 година во Русе, 
Р. Бугарија, поради учество на годишна научна конференција во 
организација на Универзитетот.

- Сашко Димитров - од 18.5.2017 до 19.5.2017 година во Белград, 
поради придружба на студентите за посета на Меѓународниот саем 
за техника.

9. Правен факултет
- Елена Максимова – на 30.6.2017 година во Ниш, Р. Србија, поради 

учество со тим од студенти од Правниот факултет УГД натпревар 
во симулирано судење (усна и писмена правна аргументација) за 
постапката пред Европскиот суд за човекови права и познавање на 
Европската конвенција за човекови права.

- Димитар Апасиев – од 22.5.2017 до 6.6.2017 година во Санкт 
Петербург, Руска Федерација, поради учество на научен симпозиум 
т.е. меѓународна конференција за Славјанско право.

- Димитар Апасиев – од 19.6.2017 до 21.6.2017 година во Охрид, Р. 
Македонија, поради учество на Првата летна школа за природно 
право во организација на Македонската академија на науките и 
уметностите.

- Јован Ананиев – од 19.9.2016 до 21.9.2016 година во Париз, Франција, 
поради присуство на состанок како член на Европската комисија 
против расизам и нетолеранција.

- Јован Ананиев – од 21.11.2016 до 25.11.2016 година во Одеса и Киев, 
Украина, поради работна посета и член на Европската комисија 
против расизам и нетолеранција.

- Јован Ананиев – од 5.12.2016 до 9.12.2016 година во Стразбур, 
Франција, поради учество на 71. пленарна седница на Европската 
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комисија против расизам и нетолеранција.
- Јован Ананиев – од 8.3.2017 до 10.3.2017 година во Загреб,  Р. 

Хрватска, поради присуство на семинар „Equality bodies tackling 
Discrimination against Persons whit Intellectual Disabilities“.

- Јован Ананиев – од 21.3.2017 до 24.3.2017 година во Стразбур, 
Франција, поради учество на 72. пленарна седница на Европската 
комисија против расизам и нетолеранција.

- Јован Ананиев – од 19.6.2017 до 23.6.2017 година во Стразбур, 
Франција поради учество на 73. пленарна седница на Европската 
комисија против расизам и нетолеранција.

- Кристина Мишева – од 7.11.2016 до 9.11.2016 година во Стразбур, 
Франција, поради учество на меѓународен демократски форум.

- Кристина Мишева – од 5.4.2017 до 7.4.2017 година во Осиек, Р. 
Хрватска, поради учество на меѓународната научна конференција.

- Кристина Мишева – на 21.4.2017 година во Ниш, Р. Србија, поради 
учество на меѓународна научна конференција.

- Кристина Мишева -  на 12.5.2017 година во Охрид, Р. Македонија, 
поради учество на меѓународна научна конференција во организација 
на Институтот за правно-економски истражувања Juridica Prima.

- Марија Амповска – на 21.4.2017 година во Ниш, Р. Србија, поради 
учество на меѓународна научна конференција.

- Дејан Маролов – од 27.10.2016 до 2.11.2016 година во Тибилиси, 
Грузија, поради учество на меѓународна конференција со наслов „5. 
Евроазиски мултидисциплинарен форум“.

- Дејан Маролов – од 15.2.2017 до 23.2.2017 година во Буенос Аирес, 
Аргентина, поради присуство на меѓународна конференција насловена 
како „Трета панамериканска интердисциплинарна конференција“.

- Дејан Маролов - од 26.4.2017 до 28.4.2017 година во Виена, Австрија, 
поради присуство на меѓународната конференција насловена како „6. 
Евроазиски мутидисциплински форум“.

- Дејан Маролов - од 17.5.2017 до 19.5.2017 година во Барселона, 
Шпанија, поради присуство на меѓународна конференција насловена 
како „5 th Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and 
Humanities“.

- Ана Никодиновска Крстевска – од 15.12.2016 до 16.12.2016 година во 
Охрид, Р.Македонија, поради присуство на меѓународна конференција 
со наслов „Современи концепти на кризниот менаџмент“.

- Јадранка Денкова – од 25.10.2016 до 29.10.2016 година во Букурешт, 
Романија, поради учество на меѓународна конференција организирана 
од Факултетот за јавна администрација.

- Јадранка Денкова – од 19.12.2016 до 21.12.2016 година во Романија, 
поради посета на Романскиот универзитет и склучување на договори 
за соработка.

- Игор Камбовски – од 12.12.2016 до 17.12.2016 година во Копаоник, 
Србија, поради присуство на 27. меѓународна конференција 
Копаоничка школа на природното право.
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10.   Факултет за информатика
- Сашо Коцески – од 10.4.2017 до 12.4.2017 година во Скопје, Р. 

Македонија, поради учество на работилница за NATO проектот 
SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System).

- Сашо Коцески – од 4.9.2017 до 8.9.2017 година во Љубљана, 
Словенија, поради учество на работен состанок за NATO проектот 
SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System).

- Сашо Коцески – од 21.9.2017 до 23.9.2017 година во Скопје,    Р. 
Македонија, поради учество на конференција ICT Innovation 2017.

- Сашо Коцевски – од 23.10.2017 до 26.10.2017 година во Брисел, 
Белгија, поради учество на работен состанок во рамките на COST 
проектот CA16226: Indoor living space imporovement: Smart Habitat 
for the eldery.

- Наташа Коцеска – од 28.11.2016 до 2.12.2016 година во Љубљана 
и Целје, Словенија, поради учество на тренинг мисија во склоп на 
NATO проект SIARS.

- Наташа Коцеска - од 10.4.2017 до 12.4.2017 година во Скопје,  Р. 
Македонија, поради учество на работилница за NATO проектот 
SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System).

- Наташа Коцеска – од 8.6.2017 до 17.6.2017 година во Порторож, 
Словенија, поради учество на тренинг мисија во склоп на NATO 
проектот SIARS (SMART I (eye) Advisory Rescue System) и учество  
на симпозиумот по ургентна медицина.

- Наташа Коцеска – од 21.9.2017 до 23.9.2017 година во Скопје,  Р. 
Македонија, поради учество на конференција ICT Innovation 2017.

- Наташа Коцеска - од 23.10.2017 до 26.10.2017 година во Брисел, 
Белгија, поради учество на работен состанок во рамките на COST 
проектот CA16226: Indoor living space imporovement: Smart Habitat 
for the eldery.

- Наташа Стојановиќ – од 18.9.2017 до 22.9.2017 година во Софија, 
Бугарија, поради учество на работилница ESGI – Europe Study Group 
whit Industry.

- Билјана Златановска – од 17.10.2017 до 22.10.2017 година во Софија, 
Бугарија, поради учество на работилница на проектот „Integrating 
E-Learning and Open Educational Resources into Classroom“.

- Билјана Златановска – од 14.6.2017 до 16.6.2017 година во Благоевград, 
Бугарија, поради учество на 7. меѓународна конференција Seventh 
International Conference – South – West University „Neofit Rilski“.

- Билјана Златановска – од 20.6.2017 до 23.6.2017 година во Зрењанин, 
Р. Србија, поради учество на ИТРО Конференција на Технички 
факултет „Михајло Пупин“.

- Билјана Златановска – од 27.6.2017 до 1.7.2017 година во Кишењев, 
Р. Молдавија, поради учество на 4. конференција на Математичко 
здружение на Р. Молдавија, посветена на стогодишнината од раѓањето 
на Владимир Андруначиевич.
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- Билјана Златановска – од 25.9.2017 до 29.9.2017 година во Блед, 
Словенија, поради учество на работилница ESGI – Europe Study 
Group whit Industry.

- Лимонка Коцева Лазарова – од 29.5.2017 до 2.6.2017 година во 
Охрид, Р. Македонија, поради учество на тренинг курс за методот 
математички лаверинт во рамките на проектот „MATH Labyrinth: 
increasing the level of knowledge though solving mathematical problems.

- Лимонка Коцева Лазарова – од 2.6.2017 до 5.6.2017 година во Alba 
Iulia, Romania, поради учество на работен состанок во рамките на 
проектот „Math Education through Increasing the Motivation for 
Learning“.

- Лимонка Коцева Лазарова – од 20.6.2017 до 23.6.2017 година во 
Зрањанин, Р. Србија, поради учество на ИТРО Конференција на 
Технички факултет „Михајло Пупин“.

- Лимонка Коцева Лазарова – од 29.8.2017 до 30.8.2017 година во Скопје, 
Р. Македонија, поради учество на работен состанок во рамките на 
проектот „MATH Labyrinth: increasing the level of knowledge through 
solving mathematical problems.

-  Лимонка Коцева Лазарова – од 25.9.2017 до 29.9.2017 година во 
Блед, Словенија, поради учество на работилница ESGI – Europe Study 
Group whit Industry.

- Лимонка Коцева Лазарова – од 29.8.2017 до 30.8.2017 година во Скопје, 
Р. Македонија, поради учество на работен состанок во рамките на 
проектот „MATH Labyrinth: increasing the level of knowledge through 
solving mathematical problems.

- Aлександра Стојанова – од 24.4.2017 до 28.4.2017 година во Атина, 
Грција, поради Учество на конференција – EDUCON2017 (IEEE 
Global Engineering Education Conferece).

- Александра Стојанова - од 15.5.2017 до 23. 5.2017 година во Билбао, 
Шпанија, поради учество на workshop „Тhe 131 st European Study 
Group whit Industry“.

- Александра Стојанова – од 20.6.2017 до 23.6.2017 година во 
Зрањанин, Р. Србија, поради учество на ИТРО Конференција на 
Технички факултет „Михајло Пупин“.

- Александра Стојанова – од 18.9.2017 до 22.9.2017 година во Софија, 
Р. Бугарија, поради учество на работилница ESGI SI – Europe Study 
Group with Industry.

- Александра Стојанова – од 25.9.2017 до 29.9.2017 година во Блед, 
Словенија, поради учество на работилница ESGI SI – Europe Study 
Group with Industry.

- Александра Стојанова – од 2.10.2017 до 31.12.2017 година во Шопрон, 
Унгарија, поради Erasmus + пракса.

- Владо Гичев – од 20.6.2017 до 23.6.2017 година во Зрењанин, 
Р. Србија, поради учество на ИТРО Конференција на технички 
факултет „Михајло Пупин“.

- Александра Милева – од 17.10.2016 до 21.10.2016 година во Брисел, 
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Белгија, поради учество како експерт евалуатор на проекти во H2020 
програмата.

- Александра Милева – од 27.3.2017 до 30.3.2017 година во Амстердам, 
Холандија, поради учество на симпозиум и состанок на МС комитет 
на COST акцијата ICI: Cryptography for Secure Digital Interaction.

- Александра Милева – од 27.6.2017 до 1.7.2017 година во Кишењев, 
Р. Молдавија, поради учество на 4. конференција на Математичко 
здружение на Р. Молдавија, посветена на стогодишнината од раѓањето 
на Владимир Андруначиевич.

- Марија Митева – од 29.5.2017 до 2.6.2017 година во Охрид,  Р. 
Македонија, поради учество на тренинг курс за методот математички 
лаверинт во рамките на проектот „MATH Labyrinth: increasing the 
level of knowledge though solving mathematical problems.

- Марија Митева - од 2.6.2017 до 5.6.2017 година во Alba Iulia, Romania, 
поради учество на работен состанок во рамките на проектот „Math 
Education through Increasing the Motivation for Learning“.

- Марија Митева – од 29.8.2017 до 30.8.2017 година во Скопје,   Р. 
Македонија, поради учество на работен состанок во рамките на 
проектот „MATH Labyrinth: increasing the level of knowledge through 
solving mathematical problems.

- Душан Биков – од 12.12.2016 до 2.12.2016 година во Велико Трново, 
Бугарија, поради стручно усовршување и истражувачки престој на 
докторски студии на Институтот по математика и информатика при 
БАН и Великотрновиот универзитет „Св. Кирил и Методиј“.

- Душан Биков – од 27.3.2017 до 31.3.2017 година во Софија,   Р. 
Бугарија, поради учество на Course and Workshop on Parallel Numerical 
Linear Algebra with Applications.

- Душан Биков – од 15.5.2017 до 23.5.2017 година во Билбао, Шпанија, 
поради учество на workshop „The 131 st European Study Group whit 
Industry“.

- Душан Биков – од 12.6.2017 до 30.6.2017 година во Велико Трново, 
Бугарија, поради испит пред одбрана на докторска дисертација, 
консултации со ментор, средување на документи пред докторски 
студии, документација за започнување на процедура за одбрана на 
докторат, работа по проект.

- Душан Биков – од 31.7.2017 до 18.8.2017 година во Полска, поради 
двонеделна посета и учество на училиште на Universary of Silesia, 
Katowice.

- Јасмина Вета Буралиева – од 27.9.2016 до 4.10.2016 година во Нови 
Сад, Србија, поради учество на workshop, организиран од страна 
на академик  д-р Стеван Пилипович, кои ќе се одржи на Природно-
математичкиот факултет, катедра за информатика и математика.

- Јасмина Вета Буралиева – од 2.11.2016 до 3.11.2016 година во Скопје, 
Р. Македонија, поради консултации и држење на задолжителен 
семинар на докторски студии на Природно-математичкиот факултет.

- Јасмина Вета Буралиева – од 24.11.2016 до 25.11.2016 година во 
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Скопје, Р. Македонија, поради учество на International Workshop – 
Frame theory and asymptotic analysis во склоп на билатерален проект 
Frame theory and asymptotic analysis.

- Јасмина Вета Буралиева – од 1.12.2016 до 5.12.2016 година во 
Германија, поради учество на International Workshop – Young Women 
in Harmonic Analysis and PDE.

- Јасмина Вета Буралиева – на 15.12.2016 година во Скопје,   Р. 
Македонија, поради држење на задолжителна конференција во скоп 
на докторските студии.

- Јасмина Вета Буралиева – од 10.7.2017 до 14.7.2017 година во Софија, 
Р. Бугарија, поради учество на Second International Conference 
„Mathematics Days in Sofia“.

- Игор Стојановиќ – од 27.10.2016 до 2.11.2016 година во Белград,   
Р. Србија, поради учество во реализација на проектот „Technical 
Assistance to the Justice sector“.

- Игор Стојановиќ – од 9.11.2016 до 11.11.2016 година во Белград,   
Р. Србија, поради учество во проект „Technical assistance to support 
direct grant management in the field of еmplоyment policy“.

- Игор Стојановиќ – од 18.11.2016 до 21.11.2016 година во Финспарг, 
Шведска, поради учество на работен состанок на проектот „Integrating 
E – Learning and Open Educational Resources into Classroom“.

- Игор Стојановиќ – од 12.12.2016 до 14.12.2016 година во Белград,                       
Р. Србија, поради учество во реализација на проектот „Technical 
Assistance to the Justice sector“.

- Игор Стојановиќ – од 23.2.2017 до 2.3.2017 година во Белград, 
Р. Србија, поради учество во реализација на проектот „Technical 
Assistance to the Justice sector“.

- Игор Стојановиќ – од 19.6.2017 до 23.6.2017 година во Охрид,  Р. 
Македонија поради учество на работилница и работен состанок на 
проектот „Integrating E – Learning and Open Educational Resources 
into Classroom“.

-  Игор Стојановиќ – од 19.9.2017 до 22.9.2017 година во Белград, 
Р. Србија, поради учество во реализација на проектот „Technical 
Assistance to the Justice sector“.

- Мирјана Коцалева - од 24.4.2017 до 28.4.2017 година во Атина, 
Грција, поради Учество на конференција – EDUCON2017 (IEEE 
Global Engineering Education Conferece).

- Мирјана Коцалева – од 22.2.2017 до 24.2.2017 година во Шопрон, 
Унгарија, учество на BigSkyEarth работилница.

- Мирјана Коцалева – од 15.5.2017 до 23.5.2017 година во Билбао, 
Шпанија, поради учество на workshop „ Тhe 131 st European Study 
Group whit Industry“.

- Мирјана Коцалева – од 20.6.2017 до 23.6.2017 година Зрењанин, 
Р.Србија, поради учество на ИТРО Конференција на Технички 
факултет „Михајло Пупин“.

- Мирјана Коцалева – од 4.9.3017 до 7.9.2017 година во Атина, Грција, 
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поради учество на Школата: Training School in Integrating Vision and 
Language.

- Благој Делипетров – од 10.10.2016 до 13.10.2016 година во Хелсинки, 
Финска, поради состанок на комитет BigSkyEarth како и соработка за 
заедничко аплицирање на H2020 проект.

- Благој Делипетров – од 24.10.2016 до 26.10.2016 година во Соренто, 
Италија, поради презентација на „A new generation of Scientists in the 
age of interdisciplinarity“.

- Благој Делипетров – од 12.12.2016 до 13.12.2016 година во 
Луксембург, поради учество на конференција CloudCom.

- Благој Делипетров - од 22.2.2017 до 24.2.2017 година во Шопрон, 
Унгарија, учество на BigSkyEarth работилница.

- Благој Делипетров – од 27.3.2017 до 30.3.2017 година во Палермо, 
Италија, поради учество на Chipset Cost action.

- Благој Делипетров – од 1.9.2017 до 31.8.2018 година во Испра, 
Италија, поради научно усовршување во Joint Research Centre, 
Directorate B Growthand Inovation“ Digital Economy Team.

- Зоран Здравев – од 16.2.2017 до 18.2.2017 година во Софија, Р. 
Бугарија, поради учество на работен состанок на проектот „Integrating 
E – Learning and Open Educational Resources into Classroom“ – iOERc.

- Зоран Здравев – од 26.9.2016 до 28.9.2016 година во Пловдив, 
Бугарија, поради учество на првата работилница во рамките на 
проектот „Developing OER and Blended Moduls for Agriculture and 
Rural Development – OER – arD – iOERc“.

- Зоран Здравев – од 3.10.2016 до 7.10.2016 година во Хања, Грција, 
поради учество на третата работилница во рамките на проектот 
„Developing OER and Blended Moduls for Agriculture and Rural 
Development – OER – arD – iOERc“.

- Зоран Здравев – од 17.10.2017 до 22.10.2017 година во Софија, 
Бугарија, поради учество на работилница на проектот „Integrating  
E-Learning and Open Educational Resources into Classroom“.

- Зоран Здравев – од 10.4.2017 до 11.4.2017 година во Битола, Р. 
Македонија, поради учество на состанок на проект менаџментот на 
проектот „Developing OER and Blended Modules for Agriculture and 
Rural Development“.

- Зоран Здравев – од 19.6.2017 до 23.6.2017 година во Охрид, Р. 
Македонија, поради учество на работилница и работен состанок на 
проект „Integrating E – Learning and Open Educational Resources into 
Classroom“.

- Александар Крстев – од 17.10.2017 до 22.10.2017 година во Софија, 
Бугарија, поради учество на работилница на проектот „Integrating   
E-Learning and Open Educational Resources into Classroom“.

- Александар Крстев – од 18.11.2016 до 21.11.2016 година во Финспарг, 
Шведска, поради учество на работен состанок на проектот „Integrating 
E – Learning and Open Educational Resources into Classroom“.

- Александар Крстев – од 16.2.2017 до 18.2.2017 година во Софија, 
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Бугарија, поради учество на работен состанок на проектот „Integrating 
E – Learning and Open Educational Resources into Classroom – iOERc.

- Александар Крстев – од 19.6.2017 до 23.6.2017 година во Охрид, 
Р.Македонија, поради учество на работилница и работен состанок на 
проект „Integrating E – Learning and Open Educational Resources into 
Classroom“.

- Мартин Лукаревски – од 26.10.2016 до 28.10.2016 година во 
Португалија, поради учество во работилница „Optimization challenges 
in the evolution of energy network to smart grids“.

- Мартин Лукаревски – од 6.12.2016 до 9.12.2016 година во Словачка, 
поради учество на конференција, „Mathematical foundations of 
quantum thermodynamics“.

- Мартин Лукаревски – од 1.2.2017 до 31.3.2017 година, поради 
престој и научно усовршување како стипендист на DAAD на Leibniz 
Universitat Hannover.

- Мартин Лукаревски – од 2.5.2017 до 5.5.2017 година во Охрид, 
Македонија, како координатор на македонската екипа којашто ќе 
ја застапува Македонија на 34. Балканска математичка олимпијада, 
34th BALKAN MATHEMATICAL OLYMPIAD 2016.

- Зоран Златев – на 6.3.2017 година во Софија, Р. Бугарија, поради 
истражувања на Лабораторијата за LabView истражувања при 
Технички Универзитет во Софија.

- Елена Карамазова – на 15.12.2016 година во Скопје. Р. Македонија, 
поради учество на конференција во склоп на докторските студии. 

11.   Факултет за природни и технички науки
- Бобан Самарџиски – од 11.5.2017 до 12.5.2017 година во Белград, 

Србија, поради учество на Меѓулабораториска споредба за мерење 
на бучава, организирана од страна на Институтот ИМС.

- Ана Митаноска – од 27.7.2017 до 20.6.2018 година во САД, поради 
дополнително истражување за цели на докторски труд во Соединетите 
Американски Држави.

- Зоран Панов – од 24.9.2016 до 3.10.2016 година во САД, поради 
службено патување во САД, поради посета Саем за рударство Mine 
Expo 2016 Во Лас Вегас, Невада и на најголемите рудници за бакар и 
злато во Тусон, Аризона.

- Зоран Панов – од 3.7.2017 до 7.7.2017 година во Варна,  Р. Бугарија, 
поради учество на „XIV International Conference of Open and 
Underwater Mining of Minerals“.

- Марија Хаџи – Николова – од 24.5.2017 до 27.5.2017 година во Алба 
Јулија, Романија, поради учество на International U.A.B – B.En.A 
Conference Environmental Engineering and Sustainable Development.

- Марија Хаџи Николова - од  21.6.2017 до 23.6.2017 година во Врдник, 
Р. Србија, поради учество на Меѓународната конференција „Mining 
Environmental Protection“.

- Николинка Донева – од  21.6.2017 до 23.6.2017 година во Врдник, 
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Р. Србија, поради учество на Меѓународната конференција „Mining 
Environmental Protection“.

- Ристо Дамбов – од 26.9.2016 до 30.9.2016 година во Верона, Италија, 
поради присуство на саем на АГК и машини „MARMOMAK 2016“ 
како и учество на семинари и посета на рудници.

- Ристо Дамбов – од 19.6.2017 до 23.6.2017 година во Рим, Италија, 
поради учество на Конференција за АГК и присуство на прослава на 
годишнината на Асоцијацијата на камен на Италија, како и посета на 
рудници за мермер и травертин во околината на Рим и Карара.

- Ристо Дамбов - од 3.7.2017 до 7.7.2017 година во Варна, Р. Бугарија, 
поради учество на „XIV International Conference of Open and 
Underwater Mining of Minerals“.

- Горан Тасев – од 30.9.2016 до 2.10.2016 година во Струга, Р. 
Македонија, поради учество на Третиот конгрес на геолози на Р. 
Македонија.

- Горан Тасев - од 12.3.2017 до 18.3.2017 година во Виена, Австрија, 
поради реализација на активностите во рамките на билатералниот 
научноистражувачки проект „Продукти на распад на цврст руднички 
отпад од Sb- As – (-Cr) наоѓалиштето Лојане (Република Македонија) 
помеѓу Република Македонија и Австрија.

- Горан Тасев – од 19.6.2017 до 25.6.2017 година во Виена, Австрија, 
поради реализација на активностите во рамките на билатералниот 
научноистражувачки проект „Продукти на распад на цврст руднички 
отпад од Sb- As – (-Cr) наоѓалиштето Лојане (Република Македонија) 
помеѓу Република Македонија и Австрија.

- Горан Тасев – од 27.6.2017 до 6.7.2017 година во Албена,  Р. Бугарија, 
поради учество на 17. Интернационална мултидисциплинарна научна 
конференција и изложба СГЕМ 2017.

- Тодор Серафимовски – од 20.9.2016 до 23.9.2016 година во Љубљана, 
Р. Словенија, поради учество на почетна средба и работен состанок 
по проект EIT Raw Materials Mine Service.

- Тодор Серафимовски – од 7.11.2016 до 10.11.2016 година во Љубљана, 
Р. Словенија, поради учество на почетна средба и работен состанок 
по проект ELT Raw Materials Mine Service.

- Тодор Серафимовски – од 19.6.2017 до 25.6.2017 година во Виена, 
Австрија, поради реализација на активностите во рамките на 
билатералниот научностражувачки проект „Продукти на распад 
на цврст руднички отпад од Sb- As – (-Cr) наоѓалиштето Лојане 
(Република Македонија) помеѓу Република Македонија и Австрија.

- Војо Мирчовски – од 19.9.2016 до 23.9.2016 година во Карлсруе, 
Германија, поради посета на Институтот за применета геологија 
при Техничкиот факултет во Карлсруе и развивање на билатерална 
соработка преку научноистражувачки проекти од областа на 
хидрогеологијата.

- Војо Мирчовски – од 26.9.2016 до 28.9.2016 година во Нова Горица и 
Постојна, Словенија, поради престој на Универзитетот и присуство 
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на одбрана на докторска дисертација на кандидат Биљана Гичевска 
со наслов „Hidrogeologycal and Spaleological Research of the spring 
Cave Slatinski Izvor and its recharge area (Republic of Macedоnia), во 
својство на коментор на дисертација. 

- Војо Мирчевски – од 29.9.2016 до 2.10.2016 година во Струга, Р. 
Македонија, поради учество на Третиот конгрес на геолози на  Р. 
Македонија.

- Војо Мирчовски – од 10.10.2016 до 12.10.2016 година во Нова Горица 
и Постојна, Словенија, поради престој на Универзитетот и присуство 
на одбрана на докторска дисертација на кандидат Биљана Гичевска 
со наслов „Hidrogeologycal and Spaleological Research of the spring 
Cave Slatinski Izvor and its recharge area (Republic of Macedоnia), во 
својство на коментор на дисертација.

- Војо Мирчовски – од 25.9.2017 до 29.9.2017 година во Дубровник,  
Р. Хрватска, поради учество на „44-годишен Конгрес на 
интернационалната асоцијација на хидрогеолозите“.

- Ѓорги Димов – од 25.9.2017 до 29.9.2017 година во Дубровник,  
Р. Хрватска, поради учество на „44-годишен Конгрес на 
интернационалната асоцијација на хидрогеолозите“.

- Зоран Деспотов – од 21.6.2017 до 24.6.2017 година во Врдник, 
Р. Србија поради учество на „6-та Меѓународна конференција – 
Рударство и заштита на животната средина (МЕР 2017)“.

- Мирјана Голомеова – од 25.5.2017 до 27.5.2017 година во Алба Јулија, 
Романија, поради учество на International U.A.B – B.En.A Conference 
Environmental Engineering and Sustainable Development.

- Афродита Зенделска – од 25.5.2017 до 27.5.2017 година во Алба 
Јулија, Романија, поради учество на International U.A.B – B.En.A 
Conference Environmental Engineering and Sustainable Development.

- Тена Шијакова-Иванова – од 30.9.2016 до 2.10.2016 година во Струга, 
Р. Македонија, поради службено отсуство на Третиот конгрес на 
геолози на Република Македонија.

- Тена Шијакова-Иванова – од 16.11.2016 до 18.11.2016 година 
во Скопје, Р. Македонија, поради учество на курс за интерни 
проверувачи и менаџери за квалитет во лаборатории за испитување 
и/или калибрирање согласно со стандардите EN ISO 17025 – EN ISO 
19011.

- Марјан Делипетрев – од 14.11.2016 до 18.11.2016 година во Барселона, 
Шпанија, поради присуство на состанок на Менаџментски комитет 
за COST Action ES1301 „Impact of fluid circulation in old oceanic 
lithosphere on the seismicity of transform type plate boundaries: New 
solutions for early seismic monitoring of major European seismogenic 
zones (FLOWS).

- Виолета Стефанова – од 30.9.2016 до 2.10.2016 година во Струга, 
Р. Македонија, поради учество на Третиот конгрес на геолози на Р. 
Македонија.

- Виолета Стефанова – од 30.9.2016 до 2.10.2016 година во Струга, 
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Р. Македонија, поради учество на Третиот конгрес на геолози на  Р. 
Македонија.

12.  Технолошко-технички факултет
- Силвана Жежова – од 24.4.2017 до 1.5.2017 година во Темишвар, 

Романија, поради учество на тренинг обука организирана од 
Универзитетот во Темишвар, Романија, согласно со Erasmus 
програмата.

- Силвана Жежова – од 18.9.2017 до 29.9.2017 година во Гливице, 
Полска, поради присуство на CEEPUS летна школа 2017 година со 
наслов „Interdisciplinary approach in shaping sustainable public space“.

- Александра Ристеска – од 8.11.2016 до 16.11.2016 година во Пловдив, 
Р.Бугарија, поради започнување на реализација на студиски престој 
на Факултетот за математика и информатика „Паисиј Хилендарски“.

- Александра Ристевска - од 18.9.2017 до 29.9.2017 година во Гливице, 
Полска, поради присуство на CEEPUS летна школа 2017 година со 
наслов „Interdisciplinary approach in shaping sustainable public space“.

- Марија Ќертакова – од 21.8.2017 до 8.9.2017 година во Охрид,  Р. 
Македонија, поради учество на „Школа за млади лидери“, под 
раководство на АЛУМНИ Асоцијација ИСЛАА.

- Винета Сребреноска – од 27.9.2017 до 1.10.2017 година во Брисел, 
Белгија, поради присуство на состанок по основ на COST Action 
CA15202 – Self-healing As preventive Repair of Concrete Structes.

- Винета Сребреноска – од 4.10.2016 до 4.11.2016 година во Прага,    Р. 
Чешка, поради присуство на состанок по основа на COST Action TU 
1207.

- Винета Сребреноска – од 23.1.2017 до 30.1.2017 година во Мадрид, 
Шпанија, поради присуство на состанок и обука по основа на COST 
Action CA15202.

- Винета Сребреноска – од 2.4.2017 до 7.4.2017 година во Будимпешта, 
Унгарија, поради присуство на состанок и обука во Будимпешта, 
Унгарија по основа на COST Action: TU 1207.

-  Винета Сребреноска - од 4.6.2017 до 9.6.2017 година во Рим, Италија, 
поради присуство на состанок по основа на COST Action: TU 1301.

- Винета Сребреноска – од 22.6.2017 до 28.6.2017 година во 
Фридрихштафен, Германија, поради присуство на состанок и обука 
по основа COST Action:CA15202.

- Сања Ристески – од 24.4.2017 до 1.5.2017 година во Темишвар, 
Романија, поради учество на тренинг обука организирана од 
Универзитетот во Темишвар, Романија, согласно со Erasmus 
програмата.

- Сања Јордева – од 9.11.2016 до 11.11.2016 година во Тирана, Р.Албанија, 
поради учество на 7. Меѓународна текстилна конференција.

- Крсто Блажев – од 20.9.2016 до 24.9.2016 година во Прага, Р. Чешка, 
поради присуство на меѓународна конференција за Геологија и 
геофизика.
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13.  Филолошки факултет
- Луси Караниколова Чочоровска – од 28.8.2017 до 1.9.2017 година 

во Котор, Република Црна Гора, поради учество на Меѓународниот 
научен собир „Његошеви дани 7“.

- Светлана Јакимовска – од 12.9.2016 до 16.9.2016 година во Барселона, 
Шпанија, поради учество на работилница организирана преку Џулиус 
– Кун од Германија, а се однесува на Стандарзираните процеси за 
инспекција на машини за апликација на пестициди.

- Светлана Јакимовска – од 26.12.2016 до 5.1.2017 година во Ница, 
Франција, поради учество на професори по француски јазик.

- Светлана Јакимовска – од 7.8.2017 до 19.8.2017 година во Ница, 
Франција, поради учество на летна школа за професори по француски 
јазик.

- Јована Караниќиќ – од 12.9.2016 до 22.9.2016 година во Перуџа, 
Италија, поради Учество на работилници и останати активности во 
рамките на проектот „Радар“ организиран од страна на Универзитетот.

- Јована Караниќиќ – од 3.10.2016 до 21.10.2016 година во Перуџа, 
Италија, поради оспособување во согласност со потребите на 
работниот процес – докторски студии.

- Јована Караниќиќ – од 23.3.2017 до 26.3.2017 година во Балтимор, 
САД, поради учество на 48. годишен конгрес на НЕМЛА (Здружение 
за современи јазици на Североисточна Америка).

- Јована Караниќиќ – од 12.6.2017 до 14.7.2017 година, поради научно 
стручно усовршување – докторски студии.

- Махмуд Челик – од 10.5.2017 до 14.5.2017 година во Анталија, Р. 
Турција, поради учество на научна конференција „Светот на Турците“ 
во Анталија и склучување на договор за соработка со Институтот 
„Светот на Турците“.

- Татјана Уланска – од 9.5.2017 до 16.5.2017 година во Воронеж, Русија, 
учество на Втората меѓународна научна конференција „ФИЛКО“.

- Марија Тодорова – од 9.5.2017 до 16.5.2017 година во Воронеж, 
Русија, учество на Втората меѓународна научна конференција 
„ФИЛКО“.

- Билјана Ивановска – од 9.11.2016 до 13.11.2016 година во Бар, Црна 
Гора, поради учество на 9. Конференција на SOEGV на тема „Politik 
und Macht in Sprache, Literatur und Kultur“. 

- Билјана Ивановска – од 26.4.2017 до 30.4.2017 година во Р. Словачка, 
поради учество на Internationale Tagung Synergien – 25 Jahre 
Germanistik und DAAD an der Philosoph Kostantin – Universitat Mitra.

- Марија Тодорова – од 9.5.2017 до 16.5.2017 година во Воронеж, 
Русија, учество на Втората меѓународна научна конференција 
„ФИЛКО“.

- Костадин Голаков -  од 9.5.2017 до 16.5.2017 година во Воронеж, 
Русија, учество на Втората меѓународна научна конференција 
„ФИЛКО“.

- Драгана Кузмановска – од 4.4.2017 до 7.4.2017 година во Ниш,   Р. 
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Србија, поради службена посета на Филолошкиот факултет.
- Виолета Димова - од 4.4.2017 до 7.4.2017 година во Ниш,  Р. Србија, 

поради службена посета на Филолошкиот факултет.
- Снежана Кирова - од 9.5.2017 до 16.5.2017 година во Воронеж, Русија, 

учество на Втората меѓународна научна конференција „ФИЛКО“.
- Марија Крстева – од 31.1.2017 до 1.3.2017 година во Р. Бугарија, 

поради оспособување во согласност со потребите на работниот 
процес – докторски студии.

14.  Филмска академија
- Невенка Дуковска – од 24.4.2017 до 5.5.2017 година во Мароко, поради 

настап на концертна турнеја со дуо „Grazioso“ на Интернационален 
фестивал ENTERRERITIMOS.

- Наташа Трбојевиќ – од 19.9.2016 до 7.10.2016 година во Њујорк, 
САД, поради реализирање на проект „Концерт за труба и клавир“ во 
рамките на „Националната програма за проекти од особен интерес на 
културата“ при Министерството за култура на Р. Македонија.

- Наташа Трбојевиќ - на 10.5.2017 година во Осиек, Р. Хрватска и 
12.5.2017 година во Нови Сад, Р. Србија, поради реализирање на два 
концерти: концерт на фестивалот „InterFox“ и концерт на Музичката 
академија.

- 
- Ванѓа Димитријева-Кузмановска – од 4.5.2017 до 10.5.2017 година 

во Кампулунг, Романија, поради учество со традиционални костими 
во проектот „ Civilizatie Montana, Traditii, Obiceiuri, Folclor in 
Muntii Carpati si Pind. Dialog roman – aroman“организирана од 
мултикултуралната асоцијација „Нику Хаџи“.

- 15.  Администрација
- - Кирил Барбареев – од 9.11.2016 до 11.11.2016 година во Сплит,  Р. 

Хрватска, поради учество на семинар Connecting Public Authorities 
and Educational Institutions in Erasmus+.

- - Кирил Барбареев - од 23.1.2017 до 26.1.2017 година во Софија, Р. 
Бугарија, поради учество на состанок на проект „Tejajchin Sport“.

- - Кирил Барбареев – од 12.3.2017 до 18.3.2017 година во Париз, 
Франција, поради учество на состанок по проект „Развивање 
соработка помеѓу високообразовни институции, приватниот сектор 
и релевантните органи“.

- - Ристо Костуранов – од 10.11.2016 до 13.11.2016 година во Банско, 
Бугарија, поради учество во работна група која ќе учествува во 
процесот на сертификација и усогласување на општите акти на 
Универзитетот по барањата од стандардот ИСО 9001:2015.

- - Ристо Костуранов – од 23.6.2017 до 25.6.2017 година, поради 
присуство на Годишен состанок  по проектите KA2 „Developing 
OER and Blended Modules for Agriculture and Rural Development“ 
и „Integrating E- Learning and Open Educational Resources into 
Classroom“.
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- - Дејан Мираковски – од 21.11.2016 до 23.11.2016 година во Загреб, 
Хрватска, поради посета на Универзитетот во Загреб за научна 
соработка.

- - Дејан Мираковски - од 21.6.2017 до 23.6.2017 година во Врдник, 
Србија, поради учество на 6th International Symposium on Mining and 
Environmental Protection.

- - Христина Ампова - од 27.10.2016 до 30.10.2016 година во Банско, 
Бугарија, поради обука на тема „Справување со незгодни ситуации и 
лица“.

- - Христина Ампова -  од 10.11.2016 до 13.11.2016 година во Банско, 
Бугарија, поради учество во работна група која ќе учествува во 
процесот на сертификација и усогласување на општите акти на 
Универзитетот по барањата од стандардот ИСО 9001:2015.

- - Христина Ампова – од 20.4.2017 до 23.4.2017 година во Паралија, 
Грција, поради учество на обука на тема „Работа со професионален 
имиџ и деловни манири на работа“.

- - Славица Јанева -  од 27.10.2016 до 30.10.2016 година во Банско, 
Бугарија, поради обука на тема „Справување со незгодни ситуации 
и лица“.

- - Славица Јанева - од 20.4.2017 до 23.4.2017 година во Паралија, 
Грција, поради учество на обука на тема „Работа со професионален 
имиџ и деловни манири на работа“.

- - Христина Серафимовска - од 27.10.2016 до 30.10.2016 година во 
Банско, Бугарија, поради обука на тема „Справување со незгодни 
ситуации и лица“.

- - Светлана Попова – од 13.10.2016 до 15.10.2016 година во Охрид, 
Р. Македонија, поради присуство на Годишна средба на правници на 
РМ.

- - Дијана Насева – од 10.11.2016 до 13.11.2016 година во Банско, 
Бугарија, поради учество во работна група која ќе учествува во 
процесот на сертификација и усогласување на општите акти на 
Универзитетот по барањата од стандардот ИСО 9001:2015.

- - Дијана Насева – од 9.6.2017 до 16.6.2017 година во Мадрид, 
Шпанија, поради присуство на Еразмус + Staff Mobility for Training 
на Универзитетот во Мадрид.

- - Адријана Ристов – од 4.5.2017 до 6.5.2017 година во Охрид, Р. 
Македонија, поради присуство на 76. Средба на правници.

- - Милкица Миленкоска – од 27.10.2016 до 30.10.2016 година во 
Банско, Бугарија, поради обука на тема „Справување со незгодни 
ситуации и лица“.

- - Милкица Миленкоска -  од 10.11.2016 до 13.11.2016 година во 
Банско, Бугарија, поради учество во работна група која ќе учествува 
во процесот на сертификација и усогласување на општите акти на 
Универзитетот по барањата од стандардот ИСО 9001:2015.

- - Милкица Миленкоска – од 26.3.2017 до 1.4.2017 година во Белфаст 
и Глазгов, Северна Ирска, за посета на организации и универзитети 
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во рамките на Твининг проектот „Develоping co-operation between 
higher education institutions, the private sector and relevant public 
bodies“.

- - Милкица Миленковска – од 3.4.2017 до 12.4.2017 година во Лимасол, 
Кипар, поради учество на обука во рамките на Еразмус + проектот 
„OPEN Education“.

- - Милкица Миленковска – од 9.5.2017 до 13.5.2017 година во Марибор, 
Словенија, поради учество на Erasmus Congress and Exhibition – 
ERACON 2017 the annual conference of the European Association of 
Erasmus Coordinators (EAEC),

- - Милкица Миленковска – од 23.6.2017 до 25.6.2017 година, поради 
присуство на Годишен состанок  по проектите KA2 „Developing 
OER and Blended Modules for Agriculture and Rural Development“ 
и „Integrating E- Learning and Open Educational Resources into 
Classroom“.

- - Кристина Ѓорѓиевска – од 27.10.2016 до 30.10.2016 година во 
Банско, Бугарија, поради обука на тема „Справување со незгодни 
ситуации и лица“.

- - Кристина Ѓорѓиевска - од 10.11.2016 до 13.11.2016 година во 
Банско, Бугарија, поради учество во работна група која ќе учествува 
во процесот на сертификација и усогласување на општите акти на 
Универзитетот по барањата од стандардот ИСО 9001:2015.

- - Кристина Ѓорѓиевска - од 20.4.2017 до 23.4.2017 година во Паралија, 
Грција, поради учество на обука на тема „Работа со професионален 
имиџ и деловни манири на работа“.

- - Александар Јакимов – од 2.2.2017 до 5.2.2017 година во Сандански, 
Бугарија, поради присуство на семинар за изготвување на годишна 
сметка за 2016 година.

- - Павлина Спасова – од 22.10.2016 до 26.10.2016 година во Брисел, 
Белгија и Франкфурт, Германија, поради учество на советување.

- - Павлина Спасова – од 2.2.2017 до 5.2.2017 година во Сандански, 
Бугарија, поради присуство на семинар за изготвување на годишна 
сметка за 2016 година.

- - Павлина Спасова - од 23.6.2017 до 25.6.2017 година, поради присуство 
на Годишен состанок  по проектите KA2 „Developing OER and 
Blended Modules for Agriculture and Rural Development“ и „Integrating   
E- Learning and Open Educational Resources into Classroom“.

- - Станка Коцева - од 2.2.2017 до 5.2.2017 година во Сандански, 
Бугарија, поради присуство на семинар за изготвување на годишна 
сметка за 2016 година.

- - Македонка Коцева - од 22.10.2016 до 26.10.2016 година во Брисел, 
Белгија и Франкфурт, Германија, поради учество на советување.

- - Македонка Коцева – од 2.2.2017 до 5.2.2017 година во Сандански, 
Бугарија, поради присуство на семинар за изготвување на годишна 
сметка за 2016 година.

- - Македонка Коцева - од 23.6.2017 до 25.6.2017 година, поради 
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присуство на Годишен состанок  по проектите KA2 „Developing 
OER and Blended Modules for Agriculture and Rural Development“ 
и „Integrating  E- Learning and Open Educational Resources into 
Classroom“.

- - Билјана Иванова - од 2.2.2017 до 5.2.2017 година во Сандански, 
Бугарија, поради присуство на семинар за изготвување на годишна 
сметка за 2016 година.

- - Марија Чавдарова - од 2.2.2017 до 5.2.2017 година во Сандански, 
Бугарија, поради присуство на семинар за изготвување на годишна 
сметка за 2016 година.

- - Борјан Ѓорѓиев – од 2.2.2017 до 5.2.2017 година во Сандански, 
Бугарија, поради присуство на семинар за изготвување на годишна 
сметка за 2016 година.

- - Борјан Ѓорѓиев - од 23.6.2017 до 25.6.2017 година, поради присуство 
на Годишен состанок  по проектите KA2 „Developing OER and 
Blended Modules for Agriculture and Rural Development“ и „Integrating 
E- Learning and Open Educational Resources into Classroom“.

- - Невенче Панова – од 2.2.2017 до 5.2.2017 година во Сандански, 
Бугарија, поради присуство на семинар за изготвување на годишна 
сметка за 2016 година.

- - Невенче Панова - од 23.6.2017 до 25.6.2017 година, поради присуство 
на Годишен состанок  по проектите KA2 „Developing OER and 
Blended Modules for Agriculture and Rural Development“ и „Integrating 
E- Learning and Open Educational Resources into Classroom“.

- - Билјана Ѓорѓиева – на 15.2.2017 година во Скопје, Р. Македонија, 
поради присуство на еднодневна обука за „Годишни планови за 
вработување во јавниот сектор, како и внатрешна организација 
и систематизација на работните места и оценување на 
административните службеници“.

- - Билјана Ѓорѓиева - од 4.5.2017 до 6.5.2017 година во Охрид,  Р. 
Македонија, поради присуство на 76. средба на правници.

- - Павлинка Стојановски – на 15.2.2017 година во Скопје, Р. 
Македонија, поради присуство на еднодневна обука за „Годишни 
планови за вработување во јавниот сектор, како и внатрешна 
организација и систематизација на работните места и оценување на 
административните службеници“.

- - Павлинка Стојановски - од 4.5.2017 до 6.5.2017 година во Охрид, Р. 
Македонија, поради присуство на 76. Средба на правници.

- - Ема Радосављевиќ Максимова - од 4.5.2017 до 6.5.2017 година во 
Охрид, Р. Македонија, поради присуство на 76. Средба на правници.

- - Ирена Рибарева – на 26.10.2016 година во Скопје, Р. Македонија, 
поради учество на советување за е-јавни набавки.

- - Ирена Рибарева - од 11.11.2016 до 13.11.2016 година во Солун, Грција, 
поради учество за обука на тема „Проблеми поврзани со барањата 
за добивање на согласност и предлози за изменување и дополнување 
на Законот за јавни набавки насочени кон олеснување и забрзување 
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на постапката и спроведување на задолжителните електронски јавни 
набавки (е-набавки)“.

- - Ивана Авукатова - од 11.11.2016 до 13.11.2016 година во Солун, 
Грција, поради учество за обука на тема „Проблеми поврзани со 
барањата за добивање на согласност и предлози за изменување и 
дополнување на Законот за јавни набавки насочени кон олеснување 
и забрзување на постапката и спроведување на задолжителните 
електронски јавни набавки (е-набавки)“.

- - Филип Глигоровски - од 11.11.2016 до 13.11.2016 година во Солун, 
Грција, поради учество за обука на тема „Проблеми поврзани со 
барањата за добивање на согласност и предлози за изменување и 
дополнување на Законот за јавни набавки насочени кон олеснување 
и забрзување на постапката и спроведување на задолжителните 
електронски јавни набавки (е-набавки)“.

- - Никица Ѓеоргиева - од 4.5.2017 до 6.5.2017 година во Охрид, Р. 
Македонија, поради присуство на 76. средба на правници.

- - Марјан Ристов – од 3.5.2017 до 6.5.2017 година во Охрид, Р. 
Македонија, поради присуство на 76. средба на правници.

- - Лилјана Мираковска – од 4.5.2017 до 6.5.2017 година во Охрид, Р. 
Македонија, поради присуство на 76. средба на правници.

- - Ванчо Павлов – од 4.5.2017 до 6.5.2017 година во Охрид, Р. 
Македонија, поради присуство на 76. средба на правници. 

- - Љубица Медарска Апостолова - од 10.11.2016 до 13.11.2016 година 
во Банско, Бугарија, поради учество во работна група која ќе 
учествува во процесот на сертификација и усогласување на општите 
акти на Универзитетот по барањата од стандардот ИСО 9001:2015.

- - Ристе Тимовски – од 10.11.2016 до 13.11.2016 година во Банско, 
Бугарија, поради учество во работна група која ќе учествува во 
процесот на сертификација и усогласување на општите акти на 
Универзитетот по барањата од стандардот ИСО 9001:2015.

- - Ристе Тимовски - од 13.3.2017 до 17.3.2017 година во Лисабон, 
Португалија, заради присуство на конференција eXtreme365 во 
организација на Microsoft.

- - Наташа Фенева – од 11.5.2017 до 13.5.2017 година во Софија, 
Бугарија, поради учество на обука Leadership, teamwork and effective 
communication.

- - Влатко Миленковски - од 23.6.2017 до 25.6.2017 година, поради 
присуство на Годишен состанок  по проектите KA2 „Developing 
OER and Blended Modules for Agriculture and Rural Development“ 
и „Integrating E- Learning and Open Educational Resources into 
Classroom“.

- - Тони Михаилов – од 24.11.2016 до 27.11.2016 година во Нови Сад, 
Србија, поради медиумско покривање на Меѓународниот конгрес на 
студентите на туризам и угостителство.

- - Билјана Костуранова – од 17.10.2016 до 10.10.2016 година во Софија, 
Бугарија, поради учество на работилница на проектот „Integrating E- 
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Learning and Open Educational Resources into Classroom“.
- - Билјана Костуранова – од 09.5.2017 до 13.5.2017 година во Марибор, 

Словенија, поради учество на Erasmus Congress and Exhibition – 
ERACON 2017 the annual conference of the European Association of 
Erasmus Coordinators (EAEC),

-  - Билјана Костуранова - од 23.6.2017 до 25.6.2017 година, поради 
присуство на Годишен состанок  по проектите KA2 „Developing 
OER and Blended Modules for Agriculture and Rural Development“ 
и „Integrating E- Learning and Open Educational Resources into 
Classroom“.

- - Сања Стефанова – на 14.10.2016 година во во Скопје, Р. Македонија, 
поради присуство на состанок во Националната агенција за европски 
образовни програми и мобилност во вреска со Еразмус + програмата.

- - Сања Стефанова – од 07.11.2016 до 16.11.2016 година во Лисабон, 
Кипар, поради присуство на семинар Enter Unity – EU4U Project.

- - Сања Стефанова - на 24.11.2016 година во Скопје, Р. Македонија, 
поради присуство на состанок во Националната агенција за европски 
образовни програми и мобилност во вреска со Еразмус + програмата.

- - Сања Стефанова – на 20.2.2017 година во Скопје, Р. Македонија, 
поради присуство на состанок на Националната агенција за европски 
образовни програми и мобилност и АМС.

- - Сања Стефанова – од 3.4.2017 до 12.4.2017 година во Лимасол, 
Кипар, поради учество на обука во рамките на Еразмус + проектот 
„Open Education“.

- - Сања Стефанова – од 8.5.2017 до 12.5.2017 година во Грац, 
Австрија, поради присуство на Еразмус + Staff Mobility for Training 
на Универзитетот во Грац.

- - Сања Стефанова – од 9.6.2017 до 16.6.2017 година во Мадрид, 
Шпанија, поради присуство на Еразмус + Staff Mobility for Training 
на Универзитетот во Мадрид.

- - Сања Стефанова – на 4.9.2017 година во Скопје, Р. Македонија, 
поради присуство на состанок во ЕУ инфо центар.

- - Васка Здравкова – од 11.5.2017 до 13.5.2017 година во Софија, 
Бугарија, поради учество на обука Leadership, teamwork and effective 
communication.

- - Слаџана Митровска - од 11.5.2017 до 13.5.2017 година во Софија, 
Бугарија, поради учество на обука Leadership, teamwork and effective 
communication.

- -  Катерина Хаџи – Василева - од 11.5.2017 до 13.5.2017 година во 
Софија, Бугарија, поради учество на обука Leadership, teamwork and 
effective communication.
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РЕКТОРСКА УПРАВА 
На 145. седница на Ректорската управа одржана на 21.11.2016 

година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна 

и издавачка дејност.
2. Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Ристе 

Темјановски на друг универзитет.
3. Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. м-р Антонијо 

Китановски на друг универзитет.
4. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност на 

одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот 
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и 
соработници на студиските програми за прв циклус на студии на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во 
учебната 2016/2017 година.

5. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност 
на одлуките од Наставно-научните совети на единиците на 
Универзитетот за покриеност на наставата и ангажирање на 
наставници и соработници на студиските програми за втор циклус на 
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен 
семестар во учебната 2016/2017 година.

6. Одлука за усвојување на Листа на членови на наставно-научните 
совети на единиците на Универзитетот за зимскиот семестар во 
учебната 2016/2017 година.

7. Одлука за усвојување на Годишен извештај за обука на вработените 
во внатрешно-организационите единици/стручно-административни 
служби на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2016 година.

8. Одлука за усвојување на Годишен план за обука на вработените во 
внатрешно-организациските единици/стручно-административни 
служби на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2017 година.

9. Одлука за усвојување на Правилник за изменување на Правилникот 
за формите на стекнување и распределба на приходот од 
научноистражувачка, стручно-уметничка и апликативна дејност на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

10. Одлука за усвојување на Завршни извештаи за научноистражувачки 
проекти и продолжување на рокот за финансирање на 
научноистражувачки проекти.

11. Одлука за продолжување на рокот за студирање на студентите од 
втор циклус студии за генерацијата 2011/2012 г. со надоместок.

12. Одлука за воведување на евидентна книшка за практична работа на 
студентите на Факултетот за медицински науки.

13. Одлука за назначување на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип 
како носител на изданието „70 години од основањето на Учителската 
школа ‛Гоце Делчев‛и 70 години учителско образование на македонски 
литературен јазик во Штип“.

14. Одлука за продолжување на членството на Универзитетот „Гоце 
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Делчев“ – Штип во ЕУА (Европска асоцијација на универзитети).
15. Одлука за годишна претплата за користење на бази на податоци 

(HINARI, AGORA, OARE and ARDI).
16. Одлука за претплата на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 

користење на електронски изданија TEEAL, The Essential Electronic 
Agricultural Library.

17. Одлука за давање согласност на Договор за деловна соработка, 
склучен помеѓу Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Друштво за 
издавачка дејност и маркетинг „Балканика“ ДОО – Скопје.

18. Одлука за организирање на Хуманитарна акција „Мала радост“, за 
донирање на средства за хигиена од страна на вработените лица на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

19. Одлука за усвојување на Барање за донација на употребувана 
компјутерска опрема поднесено од Центар за традиционална кинеска 
медицина – Штип.

20. Одлука за усвојување на Барање за донација на употребувана 
компјутерска опрема поднесено од Државен студентски дом „Браќа 
Миладиновци“ – Штип.

21. Одлука за определување на временски период во кој вработените на 
Универзитетот колективно ќе го користат вториот дел од годишниот 
одмор за 2016 година.

22. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 
програма Џез гитара на втор циклус студии на англиски јазик на 
Музичка академија при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

23. Одлука за доделување стипендии за втор циклус студии во учебната 
2016/2017 година на студенти од Општина Пустец, Р. Албанија.

24. Одлука за опремување на една современа училница во Гимназија 
„Добри Даскалот“ – Кавадарци.

25. Одлука за формирање на работна група за подготовка на прославата 
по повод 10-годишнината од основањето на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип.

26. Одлука за учество на проф. д-р Билјана Ивановска во реализација на 
студиските програми на I (прв), II (втор) и III (трет) циклус студии на 
Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово.

На 146. седница на Ректорската управа одржана на 5.12.2016 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна 

и издавачка дејност.
2. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии, 

инвестиции и развој.
3. Одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност на 

одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот 
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници 
на студиските програми за прв циклус студии на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во учебната 2016/2017 
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година.
4. Одлука за усвојување на Финансиски план на Универзитетот за 2017 

година.
5. Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки за 2017 година.
6. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2015/2016 година.
7. Одлука за организирање на тренинг курс од областа на 

радиофармацијата.
8. Одлука за стипендирање на трет циклус студии на вработените на 

Универзитетот.
9. Одлука за ослободување од партиципација или кофинансирање на 

студенти од прв циклус студии со просек над 9 (девет).
10. Одлука за годишна претплата на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип 

за користење на CSDS Campus Licence за 2017 година.
11. Одлука за плаќање фактури доставени од Туристичка агенција 

„Балкан Турист“ – Кавадарци.
12. Одлука за усвојување на Барање за донација на употребувана 

компјутерска опрема поднесено од ООУ „Гоце Делчев“ – Штип, ПУ 
во нас. Три Чешми.

13. Одлука за усвојување на Барање за донација на употребувана 
компјутерска опрема поднесено од Национална установа – 
Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип.

14. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Оптометрија и очна оптика на прв циклус стручни студии 
на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце  Делчев“ 
– Штип.

15. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Забен техничар протетичар на прв циклус стручни студии на 
Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце  Делчев“ 
– Штип.

16. Одлука за издавање на меѓународно научно списание на Факултетот за 
образовни науки.

На 147. седница на Ректорската управа одржана на 22.12.2016 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски 

студии во учебната 2016/2017 година.

На 148. седница на Ректорската управа одржана на 7.2.2017 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна 

и издавачка дејност.
2. Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Никола 

Смилков на друг универзитет.
3. Одлука за прифаќање на Предлог-одлуката бр. 1902-150/25 од 

13.12.2016 година на Наставно-научниот совет на Филолошкиот 
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факултет за доделување на титула почесен доктор на филолошки 
науки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Doctor Honoris 
Causa) на проф. д-р Волф Ошлис.

4. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за усвојување 
на Листа на членови на наставно-научните совети на единиците на 
Универзитетот за зимскиот семестар во учебната 2016/2017 година.

5. Одлука за утврдување на квоти за запишување студенти на втор 
циклус студии на Институтот за филм – Филмска академија, Охрид.

6. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност на 
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот 
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници 
на студиските програми за прв циклус студии на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во учебната 2016/2017 
година.

7. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност на 
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот 
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници 
на студиските програми за втор циклус студии на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во учебната 2016/2017 
година.

8. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Физиотерапевти на прв циклус тригодишни студии на 
Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце  Делчев“ – 
Штип.

9. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Медицински лаборанти на прв циклус тригодишни студии 
на Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце  Делчев“ 
– Штип.

10. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Акушерки на прв циклус тригодишни студии на Факултетот 
за медицински науки при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

11. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Дентална медицина на прв циклус тригодишни студии на 
Факултетот за медицински науки при Универзитет „Гоце  Делчев“ – 
Штип.

12. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Современ танц на прв циклус студии на Филмска академија 
при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

13. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Музичка продукција со звучен инженеринг на прв циклус 
студии на Филмска академија при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

14. Одлука за усвојување на студиски програми за прв циклус студии на 
Воена академија.

15. Одлука за исправка на техничка грешка во студиската програма 
2012/2013 на Музичка академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип.
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16. Одлука за усвојување на Извештај од Централната пописна комисија 
за извршениот попис на Универзитетот за 2016 година.

17. Одлука за усвојување на Предлог-проект за виртуализирање на систем 
за фиксна телефонија изготвен за Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип.

18. Одлука за пренос на средства од една на друга сметка од групата на 
сметки на сопствени приходи на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип.

19. Одлука за плаќање на фактура доставена од Природно-математички 
факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје за 
испорака на монографија „Геохемиски атлас на РМ“.

20. Одлука за финансиска помош за смртен случај на проф. д-р Цвета 
Мартиновска.

21. Одлука за откуп на носии за потребите на Музичката академија при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

22. Одлука за усвојување на Листа на универзитетски изборни предмети 
за трет циклус студии.

На 149. седница на Ректорската управа одржана на 27.2.2017 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2016 година на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
2. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2016 година на Уни 

сервис ДООЕЛ – Штип.
3. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2016 година на Уни 

сервис агро ДООЕЛ – Штип.
4. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2016 година на 

Универзитетски спортски центар.
5. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна 

и издавачка дејност.
6. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии, 

инвестиции и развој.
7. Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Билјана 

Ивановска на друг универзитет.
8. Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Махмуд 

Челик на друг универзитет.
9. Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Ранко 

Младеноски на друг универзитет.
10. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на втор 

циклус студии на студиските програми на Јавната научна установа 
Институт за филм – филмска академија Охрид, во учебната 2017/2018 
година.

11. Одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност на 
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот 
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници 
на студиските програми за прв циклус студии на Универзитетот „Гоце 
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Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во учебната 2016/2017 
година.

12. Одлука за усвојување на Листа на наставници за реализирани 
активности за користење на флексибилно работно време – ФРВ за 
2017 година.

13. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за систематизација на работните места на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

14. Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на 
Правилникот за начинот и условите на користење на средства од 
Фондот за научноистражувачка работа од страна на вработените 
научноистражувачки работници на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип.

15. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма  Медицински сестри/Медицински техничари на прв 
циклус тригодишни студии на Факултетот за медицински науки при 
Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

16. Одлука за склучување на договори помеѓу Факултет за медицински 
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и приватни здравствени 
стоматолошки ординации, за летен семестар во учебната 2016/2017 
година.

17. Одлука за избор на редакциски тела на меѓународното научно 
списание „Воспитание – списание за образовна теорија и пракса“, во 
рамките на Факултетот за образовни науки.

18. Одлука за склучување Договор за деловна соработка со „Балканика“ 
ДОО – Скопје.

19. Одлука за исплата на фиксен надоместок на стручњаци од пракса 
ангажирани во учебната 2016/2017 година.

20. Одлука за одобрување на средства за награди за Ораторска вечер 
2017 на Правен факултет.

21. Одлука за усвојување на Маркетинг понуда доставена од „Еф-три“ 
ДОО Скопје.

22. Одлука за соработка со меѓународна Едуконференција.
23. Одлука за учество во соорганизација на семинар на тема „Новините 

во техничкиот преглед на возила, содржани во директивите на ЕУ 
– предуслов за унапредувањето на безбедноста на сообраќајот и 
екологијата“.

24. Одлука за изработка на сертификати за учесници на симпозиуми и 
семинари организирани од Факултетот за медицински науки.

25. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност на 
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот 
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и 
соработници на студиските програми за втор циклус на студии на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во 
учебната 2016/2017 година

26. Одлука за усвојување на Понуда за учество на саем „Денови на 
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образование и кариера“ за 2017 година.
27. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 

програма Електроенергетика и автоматика на трет циклус студии 
на Електротехнички факултет при Универзитетот „Гоце  Делчев“ – 
Штип.

28. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Деловна економија на трет циклус студии на Економски 
факултет при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

29. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Генетика и селекција на растителното производство на 
трет циклус студии на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце  
Делчев“ – Штип.

30. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Енологија на трет циклус студии на Земјоделски факултет 
при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

31. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Лозарство на трет циклус студии на Земјоделски факултет 
при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

32. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Наука за земјиштето и хидрологија на трет циклус студии 
на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

33. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Преработка и контрола на анимални производи на трет 
циклус студии на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце  
Делчев“ – Штип.

34. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Растителна биотехнологија на трет циклус студии на 
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

35. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Растително производство на трет циклус студии на 
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

36. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Фитомедицина на трет циклус студии на Земјоделски 
факултет при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

37. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Политички науки – политички системи на трет циклус 
студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

38. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Правни науки – човекови права и слободи на трет циклус 
студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

39. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Наука и технологија на текстил на трет циклус студии на 
Технолошко-технички факултет при Универзитет „Гоце  Делчев“ – 
Штип.

40. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Компјутерска техника и информатика на трет циклус 
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студии на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце  
Делчев“ – Штип.

41. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Математички науки и примени на трет циклус студии на 
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

42. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Воспитание и образование во раниот детски развој на трет 
циклус студии на Факултет за образовни науки при Универзитет 
„Гоце  Делчев“ – Штип.

43. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Училишна педагогија на трет циклус студии на Факултет 
за образовни науки при Универзитет „Гоце  Делчев“ – Штип.

44. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Геологија и геофизика на трет циклус студии на Факултет 
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце  Делчев“ – 
Штип.

45. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Наоѓалишта на минерални суровини на трет циклус студии 
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце  
Делчев“ – Штип.

46. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Петрологија, минералогија и геохемија на трет циклус 
студии на Факултет за природни и технички науки при Универзитет 
„Гоце  Делчев“ – Штип.

47. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Површинска експлоатација на трет циклус студии на 
Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце  
Делчев“ – Штип.

48. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Подготовка на минерални суровини на трет циклус студии 
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце  
Делчев“ – Штип.

49. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Подземна експлоатација на трет циклус студии на Факултет 
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце  Делчев“ – 
Штип.

50. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Хидрологија и геотехника на трет циклус студии на 
Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце  
Делчев“ – Штип.

51. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Туризам и угостителство на трет циклус студии на Факултет 
за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце  Делчев“ – 
Штип.

52. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Македонистика, литературологија, културологија на трет 
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циклус студии на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце  
Делчев“ – Штип.

На 150. седница на Ректорската управа одржана на 6.3.2017 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на прв 

циклус на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
– Штип во учебната 2017/2018 година и Конкурс за запишување 
вонредни студенти на прв циклус студии по Проектот 30/35 на 
студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип во 
учебната 2017/2018 година.

На 151. седница на Ректорската управа одржана на 24.4.2017 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за 

нормативна и издавачка дејност.
2. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии, 

инвестиции и развој.
3. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување 

на Правилникот за систематизација на работните места на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

4. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност на 
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот 
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и 
соработници на студиските програми за прв циклус на студии на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во 
учебната 2016/2017 година.

5. Одлука за усвојување на Листа на членови на наставно-научните 
совети на единиците на Универзитетот за летен семестар во учебната 
2016/2017 година

6. Одлука за покренување иницијатива за соработка на аудиопродукција 
и постпродукција на влашки јазик за документарниот филм „Исус“.

7. Одлука за покренување иницијатива за соработка со фондацијата 
„Томислав Зографски“.

8. Одлука за посета на Меѓународен саем за техника во Белград од 
страна на студенти од Машински факултет.

9. Одлука за организирање на Летна школа на Правен факултет при  
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

10. Одлука за заедничко организирање на Меѓународен 17-ти CEEPUS 
симпозиум и Летна школа по биоанализа од страна на  УГД и УКИМ.

11. Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно-научниот совет 
на Факултетот за медицински науки за одржување на Работилница на 
модели со наслов „Оралнохирушки процедури во менаџирањето на 
фрап – дизајн: резенки, инструменти и техники на шиење“.

12. Одлука за годишно членство на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип во ЕАЕС (Европска асоцијација на Еразмус координатори).
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13. Одлука за усвојување на барање за користење на средства од научни 
проекти доделени од Министерството за образование и наука.

14. Заклучок по Приговор поднесен од Климе Митев, студент на втор 
циклус студии на Економски факултет.

15. Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Трајко 
Мицески на друг универзитет.

16. Одлука за овозможување на студенти од Факултетот за медицински 
науки да реализираат одредени активности.

17. Одлука за одобрување на трошоци за авиобилети на релација Москва 
– Воронеж – Москва.

18. Одлука за донирање на парични средства за печатење на книга со 
наслов „Зборник на политички затвореници од 1945 до 1990 година, 
трет том“

19. Одлука за организирање на дополнителна испитна сесија во месец мај 
2017 година.

На 152. седница на Ректорската управа одржана на 29.5.2017 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за 

нормативна и издавачка дејност.
2. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност на 

одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот 
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и 
соработници на студиските програми за прв циклус на студии на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во 
учебната 2016/2017 година.

3. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за усвојување 
на Листа на членови на наставно-научните совети на единиците на 
Универзитетот за летниот семестар во учебната 2016/2017 година.

4. Одлука за усвојување на Правилник за стекнување и распределба 
на средствата остварени брз основа на втор циклус универзитетски 
студии, трет циклус (докторски) студии и специјализации на 
здравствени работници и здравствени соработници  со високо 
образование на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

5. Одлука за давање на согласност на одлуките од Управниот одбор на 
Фондот за научноистражувачка работа за усвојување на Завршни 
извештаи за научноистражувачки  проекти.

6. Одлука за утврдување на висината на паричните средства во Фондот 
за научноистражувачка работа на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип од 2017 година.

7. Одлука за финансирање на научноистражувачки проекти за 
2017 година и продолжување на рокот за финансирање на 
научноистражувачки проекти.

8. Одлука за давање на согласност за придружно членство на други 
единици кон Универзитетот.

9. Одлука за набавка на 40 книги со наслов „Уставно право“ од проф. 
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д-р Светомир Шкариќ за потребите на Правен факултет.
10. Одлука за одобрување на пакет програма за полагање стручен испит и 

стекнување сертификат и уверение за туристички водич, туристички 
придружник и раководител на туристичка агенција за студентите 
запишани на втор и трет циклус студии на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика.

11. Одлука за стручна посета на студенти од академските студиски 
програми на Факултетот за медицински науки за престој на клиниките 
на Државниот медицински универзитет во Самара, Русија.

12. Одлука за основање на Поликлиника во состав на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип.

13. Одлука за формирање на Комисија за расход на основни средства на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

14. Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија и 
утврдување на надомест за членовите на комисијата, за работната 
група за успешно реализирање на уписите на Универзитетот и за 
вработените од единиците на Универзитетот кои се задолжени 
за примање на документи и внесување на податоци за пријавените 
кандидати за студиската 2017/2018 година.

15. Одлука за учество на Лабораторијата за дигитални ресурси при 
Факултетот за информатика во Потпроект „Мој дигитален МСУ“.

16. Одлука за изнајмување на стан за потребите на странски професори, 
ангажирани во програмата Фулбрајт на Универзитетот.

17. Одлука за усвојување на Барање од ООУ „Славејко Арсов“ – Штип 
за донација на училишна опрема.

18. Одлука за определување на временски период во кој вработените на 
Универзитетот колективно ќе го користат првиот дел од годишниот 
одмор за 2017 година. 

19. Одлука за  усвојување на Извештај од реализација на промотивни 
активности на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 2017 година. 

20. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на втор 
циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип, во учебната 2017/2018 година.

21. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на трет 
циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип, во учебната 2017/2018 година.

На 153. седница на Ректорската управа одржана на 20.6.2017 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за 

нормативна и издавачка дејност.
2. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии, 

инвестиции и развој.
3. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 

набавки за 2017 година.
4. Одлука за за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за 
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одлучување за прием на кандидати за втор циклус студии за учебната 
2017/2018 година.

5. Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за 
одлучување за прием на кандидати за трет циклус (докторски) студии 
за учебната 2017/2018 година.

6. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност на 
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот 
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници 
на студиските програми за прв циклус студии на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во учебната 2016/2017 
година.

7. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за усвојување 
на Листа на членови на наставно-научните совети на единиците на 
Универзитетот за летниот семестар во учебната 2016/2017 година.

8. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на интегрирани 
студии на прв и втор циклус студии на студиска програма Фармација 
на Факултетот за медицински науки.  

9. Одлука за покривање на трошоци за учество на натпревар во 
симулирано судење (усна и писмена правна аргументација) на 
студентите од Правниот факултет.

10. Одлука за реализација на теренска настава од страна на студентите 
на Факултетот за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.

11. Одлука за давање согласност за исправка на техничка грешка во 
студиската програма 2012/2013 и 2013/2014 година на насоката 
Класично сликарство на  Ликовната академија  при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип.

12. Одлука за давање на согласност на одлуките од наставно-научните 
совети на единиците на Универзитетот за покриеност на наставата 
и ангажирање на наставници и соработници на студиските програми 
за прв циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, за 
зимски и летен семестар во учебната 2017/2018 година.

13. Одлука за  давање на согласност за депонирање на старо железо во 
овластен откупен отпад.

14. Одлука за  усвојување на Барање за донација на употребувана 
компјутерска опрема поднесено од Метеролошка станица – Струмица.

15. Одлука за исплата на паричен надомест на учесниците во работата на 
Ректорската управа, за подготовки, разгледување, заземање на став и 
гласање по точките од дневниот ред на седниците.

16. Одлука за исплата на паричен надомест на учесниците во работата на 
Универзитетскиот сенат, за подготовки, разгледување, заземање на 
став и гласање по точките од дневниот ред на седниците.

17. Одлука за  изменување и дополнување на Одлука за стручна посета 
на студенти од академските студиски програми на Факултетот за 
медицински науки за престој на клиниките на Државниот медицински 
универзитет во Самара, Русија.
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18. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 
програма Наука и технологија за композитни материјали на 
македонски јазик за трет циклус студии на Технолошко-технички 
факултет.

19. Одлука за учество на проект од Програмата за подобрување на 
локалната и регионалната конкурентност на Светска банка, со наслов 
„Едукативен центар за развој и иновации во туризмот (скратено 
ЕЦРИТ)“.

20. Одлука за учество на проект од Програмата за подобрување на 
локалната и регионалната конкурентност на Светска банка, со 
наслов „Унапредување на туристичкиот потенцијал и подобрување 
на туристичката визибилност на дестинацијата Скопска Црна Гора и 
Кумановскиот регион“.

21. Одлука за давање на согласност за ангажирање на експерт од пракса 
на Економски факултет.

22. Одлука за усвојување на одлука за одобрување за неплатено отсуство.

На 154. седница на Ректорската управа одржана на 14.8.2017 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Заклучок за запишување студенти на прв циклус студии на студиските 

програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип во учебната 
2017/2018 година. 

На 155. седница на Ректорската управа одржана на 4.9.2017 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за 

нормативна и издавачка дејност.
2. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии, 

инвестиции и развој.
3. Одлука за продолжување на динамиката на плаќањата и динамиката 

на реализација на обврските по склучен Договор бр.0507-142/1- 51 од 
5.4.2017 година за набавка на реконструкција на објекти за потребите 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип по Оглас бр.03/2017 со  ДРВО 
– ПРОМ ДООЕЛ с. Мородвис, Зрновци.

4. Одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност на 
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот 
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници 
на студиските програми за прв циклус студии на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во учебната 2017/2018 
година.

5. Одлука за формирање комисија за вонреден попис на канцелариски 
мебел на Универзитетот „Гоце Делчев“ -  Штип.   

6. Одлука за ослободување од партиципација за прв и втор семестар 
на студентите од ромска националност кои се запишани во учебната 
2017/2018 година.

7. Одлука за  усвојување на Проект за имплементација на софтверско 
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решение (модул) за втор циклус студии, трет циклус студии, 
специјализации на студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

8. Одлука за дополнување на одлуката за исплата на фиксен надоместок 
на пензионирани професори ангажирани како стручњаци од пракса 
во учебната 2017/2018 година.

9. Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно-научниот 
совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето 
на симпозиум со меѓународно учество „Неправилности, грешки и 
пропусти и нивно санирање при стоматалошките интервенции“. 

10. Одлука за формирање на комисија за прибирање на понуди за деловна 
соработка со медиуми. 

11. Одлука за утврдување на критериуми за селекција на Еразмус + 
мобилност на наставнички кадар.

12. Одлука по Барање од студент од Факултет за медицински науки.
13. Одлука за продолжување на договорот за претплата за одржување на  

веб-страниците на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
14. Одлука за давање согласност на одлуката од Наставно-научниот 

совет на Правниот факултет за хотелско сместување.
15. Одлука по приговори од студенти на втор уписен рок од учебната 

2017/2018 година.
16. Одлука за давање согласност за формирање на мрежата ЕАЕЦ – 

Македонија (European Association of ERASMUS Coordinators Network 
– branch in Macedonia)  при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.             

На 156. седница на Ректорската управа одржана на 25.9.2017 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност на 

одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот 
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници 
на студиските програми за прв циклус студии на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во учебната 2017/2018 
година.

2. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на втор 
циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип, во учебната 2017/2018 година.

3. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на трет 
циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип, во учебната 2017/2018 година. 

4. Одлука за склучување на договори помеѓу Факултетот за медицински 
науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и приватни 
здравствени стоматолошки ординации, за зимски семестар во 
учебната 2017/2018 година.

5. Одлука за исправка на техничка грешка во Елаборати на трет 
циклус студии испратени на реакредитација во 2017 година на 
Факултет за информатика.

6. Одлука за усвојување на Процедура за премин на студентите внатре 
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во Универзитетот и од други универзитети на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

7. Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот 
за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.  

8. Одлука за отстапување на патничко моторно возило од Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип на Катедрата за заштита на растенијата и 
животната средина при Земјоделскиот факултет. 

9. Одлука за отстапување на патничко моторно возило од Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип на Теренска лабараторија за животна и работна 
средина и електронска микроскопија АМБИКОН. 

10. Одлука за давање согласност за ангажирање на  проф. д-р Махмуд 
Челик на друг универзитет. 

11. Одлука за давање согласност за ангажирање на  проф. д-р Игор 
Стојановиќ на друг универзитет. 

12. Одлука по приговор од Ване Стоилов, студент на Факултет за 
образовни науки.

13. Одлука по приговор од Адријана Овчарска, студентка на Факултет за 
медицински науки.

14. Одлука за утврдување на износ за исплата на проф. д-р Драган 
Красиќ.

15. Одлука за потврдување на одлука од Наставно-научниот совет на 
Факултет за медицински науки.

16. Одлука за давање на дарови на странски евалуатори за Follow up 
надворешна евалуација на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, од 
страна на IEP- EUA.
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ СЕНАТ 

  На 130. седница на Универзитетскиот сенат одржана на 
21.11.2016 година беа донесени следниве:
1. Одлука за избор на м-р Валентина Велковска-Трајановска во звање 

редовен професор.
2. Одлука за доделување на титулата почесен доктор на науки (Doctor 

Honoris Causa) на г. Душко Гојковиќ.
3. Одлука за ангажирање на доц. д-р Хусејин Озбај како визитинг 

професор.
4. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна 

и издавачка дејност.
5. Одлука за усвојување на Годишен извештај за обука на вработените 

во внатрешно-организационите единици/стручно-административни 
служби на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2016 година.

6. Одлука за усвојување на Годишен план за обука на вработените во 
внатрешно-организационите единици/стручно-административни 
служби на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2017 година.

7. Одлука за усвојување на Правилник за изменување на Правилникот 
за формите на стекнување и распределба на приходот од 
научноистражувачка, стручно-уметничка и апликативна дејност на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

8. Одлука за усвојување на завршни извештаи за научноистражувачки 
проекти и продолжување на рокот за финансирање на 
научноистражувачки проекти.

9. Одлука за продолжување на рокот за студирање на студентите од 
втор циклус студии за генерацијата 2011/2012 г. со надоместок.

10. Одлука за назначување на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип 
како носител на изданието „70 години од основањето на Учителската 
школа ‛Гоце Делчев‛ и 70 години учителско образование на 
македонски литературен јазик во Штип“.

11. Одлука за продолжување на членството на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип во ЕУА (Европска асоцијација на универзитети). 

12. Одлука за годишна претплата за користење на бази на податоци 
(HINARI, AGORA, OARE and ARDI). 

13. Одлука за претплата на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 
користење на електронски изданија TEEAL, The Essential Electronic 
Agricultural Library.

14. Одлука за давање согласност на Договор за деловна соработка, 
склучен помеѓу Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Друштво за 
издавачка дејност и маркетинг „Балканика“ ДОО – Скопје.

15. Одлука за организирање на Хуманитарна акција „Мала радост“ за 
донирање на средства за хигиена од страна на вработените лица на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

16. Одлука за усвојување на Барање за донација на употребувана 
компјутерска опрема поднесено од Центар за традиционална кинеска 
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медицина – Штип.
17. Одлука за усвојување на Барање за донација на употребувана 

компјутерска опрема поднесено од Државен студентски дом „Браќа 
Миладиновци“ – Штип.

18. Одлука за определување на временски период во кој вработените на 
Универзитетот колективно ќе го користат вториот дел од годишниот 
одмор за 2016 година.

19. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 
програма Џез гитара на втор циклус студии на англиски јазик на 
Музичка академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

20. Одлука за доделување стипендии за втор циклус студии во учебната 
2016/2017 година, на студенти од Општина Пустец, Р. Албанија.

21. Одлука за опремување на една современа училница во Гимназијата 
„Добри Даскалот“ – Кавадарци.

22. Одлука за формирање на работна група за подготовка на прославата 
по повод 10-годишнината од патрониот празник на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип.

На 131. седница на Универзитетскиот сенат одржана на 5.12.2016 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна 

и издавачка дејност.
2. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии, 

инвестиции и развој.
3. Одлука за усвојување на Финансиски план на Универзитетот за 2017 

година.
4. Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки за 2017 

година.
5. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2015/2016 година.
6. Одлука за организирање на тренинг курс од областа на 

радиофармацијата.
7. Одлука за стипендирање на трет циклус студии на вработените на 

Универзитетот.
8. Одлука за ослободување од партиципација или кофинансирање на 

студенти од прв циклус студии со просек над 9 (девет).
9. Одлука за годишна претплата на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 

Штип за користење на CSDS Campus Licence за 2017 година.
10. Одлука за плаќање фактури доставени од Туристичка агенција 

„Балкан турист“ – Кавадарци.
11. Одлука за усвојување на Барање за донација на употребувана 

компјутерска опрема поднесено од ООУ „Гоце Делчев“ – Штип, ПУ 
во нас. Три Чешми.

12. Одлука за усвојување на Барање за донација на употребувана 
компјутерска опрема поднесено од Национална установа – 
Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип.
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13. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Оптометрија и очна оптика на прв циклус стручни студии на 
Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
– Штип.

14. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Забен техничар протетичар на прв циклус стручни студии 
на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип.

15. Одлука за издавање на меѓународно научно списание на Факултетот 
за образовни науки.

16. Одлука за формирање на Комисија за расход на ситен инвентар на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2015 година.

На 132. седница на Универзитетскиот сенат одржана на 7.2.2017 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна 

и издавачка дејност.
2. Одлука за избор на проф. д-р Круме Николоски во звање редовен 

професор.
3. Одлука за повторен избор на проф. д-р Тена Шијакова-Иванова во 

звање редовен професор.
4. Одлука за повторен избор на проф. д-р Мирјана Голомеова во звање 

редовен професор.
5. Одлука за повторен избор на проф. д-р Ристо Дамбов во звање 

редовен професор.
6. Одлука за повторен избор на проф. д-р Орце Спасовски во звање 

редовен професор.
7. Одлука за повторен избор на проф. д-р Зоран Десподов во звање 

редовен професор.
8. Одлука за повторен избор на проф. д-р Зоран Панов во звање редовен 

професор.
9. Одлука за повторен избор на проф. д-р Гоше Петров во звање редовен 

професор.
10. Одлука за повторен избор на проф. д-р Војо Мирчовски во звање 

редовен професор.
11. Одлука за повторен избор на проф. д-р Милица Шкариќ во звање 

редовен професор.
12. Одлука за усвојување на предлогот за доделување на титула почесен 

доктор на науки и формирање на рецензентска комисија.
13. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 

програма Физиотерапевти на прв циклус тригодишни студии на 
Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
– Штип.

14. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Медицински лаборанти на прв циклус тригодишни студии 
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на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип.

15. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Акушерки на прв циклус тригодишни студии на Факултетот 
за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

16. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма  Дентална медицина на прв циклус тригодишни студии на 
Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
– Штип.

17. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Современ танц на прв циклус студии на Филмска академија 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

18. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Музичка продукција со звучен инженеринг на прв циклус 
студии на Филмска академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип.

19. Одлука за усвојување на студиски програми за прв циклус студии на 
Воена академија.

20. Одлука за исправка на техничка грешка во студиската програма 
2012/2013 г. на Музичка академија при Универзитет „Гоце Делчев“ 
– Штип.

21. Одлука за усвојување на Извештај од Централната пописна комисија 
за извршениот попис на Универзитетот за 2016 година.

22. Одлука за усвојување на Предлог-проект за виртуализирање на 
систем за фиксна телефонија изготвен за Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип.

23. Одлука за пренос на средства од една на друга сметка од групата на 
сметки на сопствени приходи на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип.

24. Одлука за плаќање на Фактура доставена од Природно-математички 
факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, за 
испорака на монографија „Геохемиски атлас на РМ“.

25. Одлука за финансиска помош за смртен случај на проф. д-р Цвета 
Мартиновска.

26. Одлука за откуп на носии за потребите на Музичката академија при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

27. Одлука за ангажирање на проф. д-р Andrew Burke како визитинг 
професор.

28. Одлука за ангажирање на проф. д-р Roy Thurik како визитинг 
професор.

29. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за систематизација на работните места на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

30. Одлука за набавка на книгата „Структура на кристалите“.
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На 133. седница на Универзитетскиот сенат одржана на 27.2.2017 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2016 година на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
2. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2016 година на Уни 

сервис ДООЕЛ – Штип.
3. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2016 година на Уни 

сервис агро ДООЕЛ – Штип.
4. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2016 година на 

Универзитетски спортски центар.

На 134. седница на Универзитетскиот сенат одржана на 27.2.2017 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна 

и издавачка дејност.
2. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии, 

инвестиции и развој.
3. Одлука за избор на м-р Марјан Јанкоски во звање редовен професор.
4. Одлука за избор на д-р Ацо Кузелов во звање редовен професор.
5. Одлука за избор на д-р Љупчо Михајлов во звање редовен професор.
6. Одлука за ангажирање на проф. д-р Грегорис Макридес за визитинг 

професор.
7. Одлука за усвојување на Листа на наставници за реализирани 

активности за користење на флексибилно работно време – ФРВ за 
2017 година.

8. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за систематизација на работните места на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

9. Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на 
Правилникот за начинот и условите на користење на средства од 
Фондот за научноистражувачка работа од страна на вработените 
научноистражувачки работници на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип.

10. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Медицински сестри/Медицински техничари на прв 
циклус тригодишни студии на Факултет за медицински науки при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

11. Одлука за склучување на договори помеѓу Факултетот за медицински 
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и приватни здравствени 
стоматолошки ординации, за летен семестар во учебната 2016/2017 
година.

12. Одлука за избор на редакциски тела на меѓународното научно 
списание „Воспитание – списание за образовна теорија и пракса“ во 
рамките на Факултетот за образовни науки.

13. Одлука за склучување Договор за деловна соработка со „Балканика“ 
ДОО – Скопје.
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14. Одлука за исплата на фиксен надоместок на стручњаци од пракса 
ангажирани во учебната 2016/2017 година.

15. Одлука за одобрување на средства за награди за Ораторска вечер 
2017 на Правен факултет.

16. Одлука за усвојување на Маркетинг понуда доставена од „Еф-три“ 
ДОО Скопје.

17. Одлука за соработка со меѓународна Едуконференција.
18. Одлука за учество во соорганизација на семинар на тема „Новините 

во техничкиот преглед на возила, содржани во директивите на ЕУ 
– предуслов за унапредувањето на безбедноста на сообраќајот и 
екологијата“.

19. Одлука за повторен избор на д-р Виолета Димова во звање редовен 
професор.

20. Одлука за усвојување на Годишен план за вработување за 2017 и 2018 
година.

21. Одлука за усвојување на Понуда за учество на саем „Денови на 
образование и кариера“ за 2017 година.

22. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Електроенергетика и автоматика на трет циклус студии 
на Електротехнички факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип.

23. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Деловна економија на трет циклус студии на Економски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

24. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Генетика и селекција на растителното производство на трет 
циклус студии на Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип.

25. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Енологија на трет циклус студии на Земјоделски факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

26. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Лозарство на трет циклус студии на Земјоделски факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

27. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Наука за земјиштето и хидрологија на трет циклус студии 
на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

28. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Преработка и контрола на анимални производи на трет 
циклус студии на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.

29. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Растителна биотехнологија на трет циклус студии на 
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

30. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Растително производство на трет циклус студии на 
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Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
31. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 

програма Фитомедицина на трет циклус студии на Земјоделски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

32. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Политички науки – политички системи на трет циклус 
студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

33. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Правни науки – човекови права и слободи на трет циклус 
студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

34. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Наука и технологија на текстил на трет циклус студии на 
Технолошко-техничкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ 
– Штип.

35. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Компјутерска техника и информатика на трет циклус 
студии на Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ 
– Штип.

36. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Математички науки и примени на трет циклус студии на 
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

37. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Воспитание и образование во раниот детски развој на трет 
циклус студии на Факултет за образовни науки при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип.

38. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Училишна педагогија на трет циклус студии на Факултет 
за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

39. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Геологија и геофизика на трет циклус студии на Факултет 
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип.

40. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Наоѓалишта на минерални суровини на трет циклус студии 
на Факултет за природни и технички науки при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип.

41. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Петрологија, минералогија и геохемија на трет циклус 
студии на Факултет за природни и технички науки при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип.

42. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Површинска експлоатација на трет циклус студии на 
Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.

43. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Подготовка на минерални суровини на трет циклус студии 
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на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.

44. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Подземна експлоатација на трет циклус студии на Факултет 
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип.

45. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Хидрологија и геотехника на трет циклус студии на 
Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.

46. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Туризам и угостителство на трет циклус студии на 
Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.

47. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма Македонистика, литературологија, културологија на трет 
циклус студии на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.

На 135. седница на Универзитетскиот сенат одржана на 24.4.2017 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна 

и издавачка дејност.
2. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии, 

инвестиции и развој.
3. Одлука за доделување на титулата почесен доктор на науки (Doctor 

Honoris Causa) на проф. д-р Волф Ошлис.
4. Одлука за ангажирање на проф. д-р Јовица Васин како визитинг 

професор.
5. Одлука за ангажирање на проф. д-р Кристин Витнбл како визитинг 

професор.
6. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување 

на Правилникот за систематизација на работните места на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

7. Одлука за покренување иницијатива за соработка на аудиопродукција 
и постпродукција на влашки јазик за документарниот филм „Исус“.

8. Одлука за покренување иницијатива за соработка со фондацијата 
„Томислав Зографски“.

9. Одлука за посета на Меѓународен саем за техника во Белград од 
страна на студенти од Машински факултет.

10. Одлука за организирање на Летна школа на Правен факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

11. Одлука за заедничко организирање на Меѓународен 17-ти CEEPUS 
симпозиум и Летна школа по биоанализа од страна на УГД и УКИМ.

12. Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно-научниот совет 
на Факултетот за медицински науки за одржување на Работилница на 
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модели со наслов „Оралнохирушки процедури во менаџирањето на 
фрап – дизајн: резенки, инструменти и техники на шиење“.

13. Одлука за годишно членство на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип во ЕАЕС (Европска асоцијација на Еразмус координатори).

14. Одлука за усвојување на барање за користење на средства од научни 
проекти доделени од Министерството за образование и наука.

15. Одлука за донирање на парични средства за печатење на книга со 
наслов „Зборник на политички затвореници од 1945 до 1990 година, 
трет том“.

16. Одлука за одобрување на трошоци за авиобилети на релација Москва 
– Воронеж – Москва.

На 136. седница на Универзитетскиот сенат одржана на 29.5.2017 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна 

и издавачка дејност.
2. Одлука за избор на проф. м-р Ѓеорги Мицанов во звање редовен 

професор.
3. Одлука за избор на проф. д-р Ристо Ѓ. Кукутанов во звање редовен 

професор.
4. Одлука за избор на проф. д-р Верица Илиева во звање редовен 

професор.
5. Одлука за усвојување на Правилник за стекнување и распределба 

на средствата остварени брз основа на втор циклус универзитетски 
студии, трет циклус (докторски) студии и специјализации на 
здравствени работници и здравствени соработници со високо 
образование на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

6. Одлука за давање на согласност на одлуките од Управниот одбор на 
Фондот за научноистражувачка работа за усвојување на Завршни 
извештаи за научноистражувачки проекти.

7. Одлука за утврдување на висината на паричните средства во Фондот 
за научноистражувачка работа на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип од 2017 година.

8. Одлука за финансирање на научноистражувачки проекти за 
2017 година и продолжување на рокот за финансирање на 
научноистражувачки проекти.

9. Одлука за давање на согласност за придружно членство на други 
единици кон Универзитетот.

10. Одлука за набавка на 40 книги со наслов „Уставно право“ од проф. 
д-р Светомир Шкариќ за потребите на Правен факултет.

11. Одлука за одобрување на пакет програма за полагање стручен испит и 
стекнување сертификат и уверение за туристички водич, туристички 
придружник и раководител на туристичка агенција за студентите 
запишани на втор и трет циклус студии на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика.

12. Одлука за стручна посета на студенти од академските студиски 
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програми на Факултетот за медицински науки за престој на клиниките 
на Државниот медицински универзитет во Самара.

13. Одлука за основање на Поликлиника во состав на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип.

14. Одлука за формирање на Комисија за расход на основни средства на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

15. Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија и 
утврдување на надомест за членовите на комисијата за работната 
група за успешно реализирање на уписите на Универзитетот и за 
вработените од единиците на Универзитетот кои се задолжени 
за примање на документи и внесување на податоци за пријавените 
кандидати за студиската 2017/2018 година.

16. Одлука за учество на Лабораторијата за дигитални ресурси при 
Факултетот за информатика во потпроект „Мој дигитален МСУ“.

17. Одлука за изнајмување на стан за потребите на странски професори, 
ангажирани во Фулбрајт програмата на Универзитетот. 

18. Одлука за усвојување на Барање од ООУ „Славејко Арсов“ – Штип 
за донација на училишна опрема.

19. Одлука за определување на временски период во кој вработените на 
Универзитетот колективно ќе го користат првиот дел од годишниот 
одмор за 2017 година.

20. Одлука за усвојување на Извештај од реализација на промотивни 
активности на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 2017 година. 

На 137. седница на Универзитетскиот сенат одржана на 20.6.2017 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна 

и издавачка дејност.
2. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии, 

инвестиции и развој.
3. Донесување на одлука за избор на проф. д-р Снежана Ставрева 

Веселиновска во звање редовен професор.
4. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 

набавки за 2017 година.
5. Одлука за за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за 

одлучување за прием на кандидати за втор циклус студии за учебната 
2017/2018 година.

6. Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за 
одлучување за прием на кандидати за трет циклус (докторски) студии 
за учебната 2017/2018 година.

7. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на интегрирани 
студии на прв и втор циклус на студии на студиска програма 
Фармација на Факултетот за медицински науки. 

8. Одлука за покривање на трошоци за учество на натпревар во 
симулирано судење (усна и писмена правна аргументација) на 
студентите од Правниот факултет.
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9. Одлука за реализација на теренска настава од страна на студентите 
на Факултетот за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.

10. Одлука за давање согласност за исправка на техничка грешка во 
студиската програма 2012/2013 и 2013/2014 година на насоката 
Класично сликарство на Ликовната академија при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип.

11. Одлука за давање на согласност за депонирање на старо железо во 
овластен откупниот отпад.

12. Одлука за усвојување на Барање за донација на употребувана 
компјутерска опрема поднесено од Метеролошка станица – Струмица.

13. Одлука за исплата на паричен надомест на учесниците во работата на 
Ректорската управа, за подготовка, разгледување, заземање на став и 
гласање по точките од дневниот ред на седниците.

14. Одлука за исплата на паричен надомест на учесниците во работата на 
Универзитетскиот сенат, за подготовка, разгледување, заземање на 
став и гласање по точките од дневниот ред на седниците.

15. Одлука за изменување и дополнување на Одлука за стручна посета 
на студенти од академските студиски програми на Факултетот за 
медицински науки за престој на клиниките на Државниот медицински 
универзитет во Самара, Русија.

16. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 
програма Наука и технологија за композитни материјали на 
македонски јазик за трет циклус на студии Технолошко-техничкиот 
факултет.

17. Одлука за учество на проект од Програмата за подобрување на 
локалната и регионалната конкурентност на Светска банка, со наслов 
„Едукативен центар за развој и иновации во туризмот (скратено 
ЕЦРИТ)“.

18. Одлука за учество на проект од Програмата за подобрување на 
локалната и регионалната конкурентност на Светска банка со 
наслов „Унапредување на туристичкиот потенцијал и подобрување 
на туристичката визибилност на дестинацијата Скопска Црна Гора и 
Кумановскиот регион“.

19. Одлука за усвојување на Ценовник на услуги на Институт за јазици 
на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

На 138. седница на Универзитетскиот сенат одржана на 4.9.2017 
година беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за верификација на мандат на член во Универзитетскиот 

сенат, претставник од Факултет за информатика. 
2. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за 

нормативна и издавачка дејност.
3. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисијата за финансии, 

инвестиции и развој.
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4. Oдлука за избор на проф. д-р Татјана Џорлева во звање редовен 
професор.

5. Oдлука за избор на проф. д-р Душан Спасов во звање редовен 
професор.

6. Одлука за продолжување на динамиката на плаќањата и динамиката 
на реализација на обврските по склучен Договор бр.0507-142/1- 51 од 
5.4.2017 година за набавка на реконструкција на објекти за потребите 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип по Оглас бр.03/2017 со ДРВО 
– ПРОМ ДООЕЛ с.Мородвис, Зрновци.

7. Одлука за формирање Комисија за вонреден попис на канцелариски 
мебел на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. 

8. Одлука за ослободување од партиципација за прв и втор семестар 
на студентите од ромска националност кои се запишани во учебната 
2017/2018 година.

9. Одлука за усвојување на Проект за имплементација на софтверско 
решение (модул) за втор циклус студии, трет циклус студии, 
специјализации на студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

10. Одлука за дополнување на Одлуката за исплата на фиксен надоместок 
на пензионирани професори ангажирани како стручњаци од пракса 
во учебната 2017/2018 година.

11. Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно-научниот 
совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето 
на симпозиум со меѓународно учество „Неправилности, грешки и 
пропусти и нивно санирање при стоматалошките интервенции“. 

12. Одлука за формирање на комисија за прибирање на понуди за деловна 
соработка со медиуми. 

13. Одлука за утврдување на критериуми за селекција на Еразмус + 
мобилност на наставнички кадар.

14. Одлука за ангажирање на Priv.-Doz. Prof. Dr. Dr. h.c. Jörg M. Elsenbach 
за визитинг професор.

15. Одлука за продолжување на договорот за претплата за одржување на 
веб-страниците на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

16. Одлука за давање согласност на одлуката од Наставно-научниот 
совет на Правниот факултет за хотелско сместување.

17. Одлука за давање согласност за формирање на мрежата ЕАЕЦ– 
Македонија (European Association of ERASMUS Coordinators Network 
– branch in Macedonia) при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. 
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КАБИНЕТ НА ПРОРЕКТОР ЗА НАСТАВА

Извештајот за работата на Кабинетот на проректорот за настава 
за 2016/2017 година содржи активности реализирани согласно со 
надлежноста на проректорот за настава и работите и работните задачи 
на вработените кои биле планирани и дополнителни активности кои 
произлегоа од редовните обврски и задолженија како од многу актуелни 
прашања и случувања.

Планираните активности за работа за 2016/2017 година се реализирани 
согласно со академскиот календар на Универзитетот. 

Во спроведувањето на активностите во тековната 2016/2017 
година непосредно се соработуваше со единиците на Универзитетот и 
универзитетските центри. 

Во текот на 2016/2017 година, Кабинетот на проректорот за настава 
работеше со еден проректор за настава, еден раководител на студентски 
прашања за прв и втор циклус студии и еден референт во Кабинет на 
проректор за настава. 

Во студиската 2016/2017 година на Универзитетот беа активни 
следниве студиски програми:

Прв и втор циклус студии
- Правен факултет – 6 прв циклус, 10 втор циклус; 
- Економски факултет – 9 прв циклус, 6 втор циклус;
- Факултет за образовни науки – 6 прв циклус, 8 втор циклус;
- Земјоделски факултет – 12 прв циклус, 6 втор циклус;
- Музичка академија – 23 прв циклус, 6 втор циклус;
- Ликовна академија – 2 прв циклус;
- Факултет за информатика – 8 прв циклус, 14 втор циклус;
- Факултет за природни и технички науки – 14 прв циклус, 12 втор 

циклус;
- Филолошки факултет – 5 прв циклус, 11 втор циклус;
- Факултет за медицински науки – 9 прв циклус, 15 втор циклус;
- Факултет за туризам и бизнис логистика – 11 прв циклус, 7 втор 

циклус;
- Електротехнички факултет – 5 прв циклус, 2 втор циклус;
- Машински факултет – 5 прв циклус, 2 втор циклус;
- Технолошко-технички факултет – 7 прв циклус, 2 втор циклус;
- Филмска академија – 3 прв циклус.

Трет циклус студии
- Кампус 2 - Биотехнички науки и Техничко-технолошки науки 

(Факултет за природни и технички науки, Земјоделски факултет, 
Факултет за информатика, Технолошко-технички факултет, 
Машински факултет), 13 трет циклус;

- Кампус 3 - Факултет за медицински науки, 5 трет циклус;
- Кампус 4 - Филолошки факултет, Електротехнички факултет, 
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Факултет за туризам и бизнис логистика и Факултет за образовни 
науки, 5 трет циклус.
На Универзитетот „Гоце Делчев“ редовно вработен кадар вклучен во 

настава има 301 лице, надворешно ангажирани наставници и соработници 
има 84 лица, стручњаци од пракса има 121 лице.

Согласно со обврските предвидени со актите на Универзитетот, 
во периодот септември 2016 – септември 2017 година активностите 
беа реализирани на следниот начин:

1. Активности врзани за реализација на настава на студентите 
од прв циклус:
- Изработка на Предлог-конкурс за запишување на студенти на прв 

циклус студии.
- Објавување на Конкурс за запишување на студенти.
- Прием и запишување на студенти за прв циклус на студии реализиран 

во три уписни рока.
- Издавање на информатори за студентите запишани во учебната 

2016/2017 година.
- Реализација на студентски календар за испитни сесии и студентски и 

наставни активности за календарската 2016 година.
- Изработка на електронски распоред согласно со расположливите 

условни капацитети во Штип, како и во сите наставни центри каде 
наставата се одвива редовно.

- Е-индекс – сите активности на студентите врзани за нивните обврски 
за време на студирањето, пријавување на испити, заверување 
и запишување на семестар и друго се одвиваат по електронски 
пат, вклучително и е-плаќањето кое има многу висока стапка на 
искористеност. 

- Реализацијата на електронско следење и одвивање на наставата преку 
потпишување на редовност на настава од страна на наставниците, 
електронско генерирање на извештаи по завршена сесија. 

- Формирана е работна група за акредитација на студиските програми 
за прв, втор и трет циклус на студии и истите се доставени до одборот 
за акредитација и до Министерството за образование и наука.

- Студиските програми на Филмската академија беа ставени во 
мирување заради концептот на Универзитетот за запишување на 
студенти на Филмската академија на четири години.

- Објавување на студиски програми за учебната 2016/2017 година на 
македонски и англиски јазик на веб-страницата на Универзитетот.

- Објавување на предметни програми на македонски и англиски јазик 
на веб-страницата на Универзитетот.

- Сите активности за запишување на студентите се завршени до 15 
септември 2017 година, вклучително и апликациите на странските 
студенти кои се пријавени за следење на наставата на Универзитетот 
„Гоце Делчев“.
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- За странските студенти кои се пријавиле да студираат на македонски 
јазик е организирана настава по македонски јазик (степен А1 и А2), 
односно полагање соодветен испит за полагање. 
 
2. Активности реализирани преку состаноци со Комисија за 

наставни прашања, продеканите на единиците на Универзитетот за 
решавање на актуелните проблеми и новини врзани за наставата од 
прв циклус. 
- Следење на редовност во реализација на предметните програми од 

страна на наставниците и соработниците.
- Проверка на состојбата со Договорите за ангажирање на наставници 

и потребни согласности на секој од факултетите.
- Преглед на состојбата со ажурирањето на испитните пријави.
- Завршни активности и предавање на матичните книги за запишани 

студенти во прв циклус студии.
- Забрзување на процедурите за преглед на студентски досиеја.
- Навремена изработка на додатоците на диплома кои кореспондираат 

со генерациите на кои им се издава диплома.
- Навремено доставување на списоци на завршени студенти за издавање 

на дипломи и додатоци на дипломи.
- Реализација на клиничка настава согласно со предметните програми.
- Иницирање на потпишување на договори за соработка со други 

високообразовни институции од други држави за олеснување на 
проектите за размена на студенти и вработени (Еразмус и слично).

3. Покриеноста на настава за прв циклус на студии 
Се врши согласно со доставените одлуки од наставно-научните 

совети на факултетите и во соработка со Правилникот за прв циклус 
студии, истата се проверува дали соодветствува со барањата на Законот 
за високо образование.

Секој наставник треба да има најмногу 4 предмети и 8 часа настава по 
семестар, а секој соработник најмалку 16 часа практична настава.

По проверката истите се доставуваат за изработка на електронски 
распоред.

4. Ангажираност на наставници за прв циклус на студии 
- Ангажираноста и покриеноста на наставата со наставници вработени 

на УГД се врши согласно со одлуките на ННС од факултетите и 
правникот за прв циклус студии изработува решенија. Наставниците 
вработени на УГД можат да изведуваат настава на матичните и на 
други/сродни факултети.

- Покриеноста на наставата со ангажираност на наставници од 
други универзитети се врши по барање на ННС од факултетите и 
доставување на согласниот од институцијата од каде што доаѓа. По 
проверката на документите се изработува договор за ангажираност и 
предлог решение до ректорот.
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- Истата постапка се води и за ангажираност на соработници и 
стручњаци од практика од други институции и за сите области за кои 
има потреба.

- Најголем број на ангажираност на наставници, соработници 
и стручњаци од практика има на ФМН, поради спецификите 
на студиските програми, нивната поврзаност со клиниките и 
институциите од јавното и приватното здравство и потребата истата 
да се реализира на соодветно место. 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕСОТ НА РЕАКРЕДИТАЦИЈА

За потребите на Универзитетот и задачите произлезени од законската 
обврска за реакредитација на студиските програми од сите три циклуса 
беше формирана работна група за организација на процесот.

Работната група беше во состав:
–– проф. д-р Кирил Барбареев – проректор за настава;
–– проф. д-р Дејан Мираковски – проректор за развој, инвестиции и 

одржување;
–– проф. д-р Лилјана Колева Гудева – професор од Земјоделски 

факултет;
–– проф. д-р Винета Сребренкоска – декан на Технолошко-технички 

факултет;
–– д-р Христина Серафимовска – референт во Кабинет на проректори.
–– м-р Светлана Попова – секретар за втор и трет циклус студии.

Како надворешен соработник со своето искуство и експертиза 
во работната група учествуваше и проф. д-р Миколај Кузиновски од 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Во периодот од 27.1.2016 до 12.4.2017 г. беа одржани 20 работни 
состаноци на кои беа утврдени општите правила и правни одредби на кои се 
придржуваа факултетите при изработка на елаборатите за реакредитација 
на студиските програми. За таа цел работната група изработи три упатства 
кои беа доставени до факултетите, и тоа:
1. Упатство за реакредитација на студиските програми од прв циклус 

студии;
2. Упатство за реакредитација на студиските програми од втор циклус 

студии;
3. Упатство за реакредитација на студиските програми од трет циклус 

студии.
Од страна на оваа работна група се подготвени и испратени на 

акредитација вкупно 96 елаборати за студиските програми од прв циклус 
студии, 81 елаборат за студиските програми од втор циклус студии и 17 
елаборати за студиските програми од трет циклус студии на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип.
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Активности врзани со Универзитетски спортски центар (има 
посебен и целосен и детален извештај за Универзитетски спортски центар)

Овие активности се поврзани со:
- Организација и реализација на задолжителната настава по спорт 

и рекреација за студентите од прва година на сите факултети, нејзината 
посетеност. 
- Реализација на слободни активности на студенти од сите години на 

сите факултети.
- Организација на универзитетска баскет лига. 
- Организација на универзитетска лига во одбојка.
- Учество на женска и машка екипа на Европското спортско првенство 

на одбојка на плажа во Бугарија. 
- Учество на студенти со универзитетски клубови во активностите на 

Универзитетската спортска федерација и државните универзитетски 
лиги каде што членува Универзитетот „Гоце Делчев“. 

- Реализација на спортски активности на вработени на УГД.
- Креирање на веб-страница на Универзитетски спортски центар, 

медиумски активности поврзани со работата на УСЦ.
- Реализација на пилот-истражување за потребите на наставата по 

спорт и рекреација (спроведување на Анкетен прашалник на крај од 
секој семестар за утврдување на фитнес нивото и фитнес статусот на 
студентите).

- Активности на спортските клубови на УГД - кошарка, одбојка, пинг-
понг и карате во соодветните лиги, нивно опремување со спортски 
реквизити, превоз и сѐ што е потребно за нормално учество во 
натпреварите, редовни лекарски систематски прегледи, осигурување 
и членарини.

5. Соработка и средби со претставници од Студентскиот 
парламент која се интензивира како резултат на реалната потреба за 
усогласување на дел на активностите, посебно врзани за:
- Спортот и организација на универзитетски, меѓууниверзитетски и 

меѓународни турнири.
- Учество на студенти на национални/меѓународни конгреси и 

манифестации и нивно претставување со стручни/научни трудови.
- Реализација на редовната настава/пракса. 

ЗАКЛУЧОК
Разгледувајќи ги сите активности кои се преземани може да се 

заклучи дека успешно се завршени сите обврски, а задачите се исполнети 
навремено и квалитетно.

Во наредниот период треба да се идентификуваат евентуални слабости 
и недоследности при извршувањето на функциите со континуирано 
следење на работењето на сите извршители и решавање на евентуалните 
поплаки и забелешки од студентите или наставниците ангажирани на прв 
циклус студии.
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА 
КАБИНЕТОТ НА ПРОРЕКТОРОТ ЗА НАСТАВА НА УГД ВО 

ПЕРИОД 2015-2019 ГОДИНА

Програмата за работа на Кабинетот на проректорот за настава е 
подготвена врз основа на неколку клучни параметри:
1. Заклучоците од извештајот на Европската асоцијација на 

универзитети (EUA) - од заклучоците и сугестиите на Комисијата на 
надворешната евалуација на УГД спроведена во април 2015 г.

2. Од европските стандарди и насоки за осигурување на квалитет 
во наставата (Образование и обука 2020), (Report to the European 
Commission on Improving the quality of teaching and learning in 
Europe’s higher education institutions June 2013).

3. Од програмата за работа на ректорот на УГД за периодот од 2015 до 
2019 година.

Универзитетската настава има клучно значење и огромна важност и 
одговорност во градењето на професионалните компетенции и личносните 
квалитети на студентите и наставниците. 

Концептот на универзитетската настава на УГД ќе се заснова 
на принципите на европската хуманистичка традиција (Magna Charta 
Universitatum, 1988), но истовремено ќе се развиваат академски политики за 
развој на студиски програми кои академскиот квалитет ќе го комбинираат 
со потребите на пазарот на труд и вработувањето (Towards the European 
Higher Education Area, 2001).

Притоа, клучни се три нејзини аспекти: односот меѓу наставата и 
истражувањето, наставните цели и задачи и наставните форми и методи.

Целите на Kабинетот на проректорот за настава е универзитетската 
настава на УГД да го развива методолошкото мислење кај студентите, 
да се негуваат способностите за анализа, разрешување проблеми, 
комуникација, писмено изразување, усна презентација, тимска работа 
и други, преносливи способности и вештини (transferable skills), кои се 
неопходни за живот во граѓанското општество.

Токму овој модел на универзитетска настава и учење денес станува 
општоприфатен, бидејќи е во согласност со Болоњскиот процес и со 
реформата на високото образование.

Планот на дефинирањето на способностите што треба да се градат 
кај дипломците се категоризирани во неколку нивоа на општост:
- Способности кои се однесуваат на полето на студирање
- Способности кои се однесуваат на идната професионална дејност
- Преносливи или општи способности, на кои се обрнува посебно 

внимание на курикулумот, а кои се посебно потенцирани во 
документите на Европската комисија за образование, како на пример 
градење аргументи и решавање проблеми, донесување судови, 
комуникациски способности (Working on the European Dimension of 
Quality, 2002).
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Сето ова значи стимулирање на педагошката практична работа, 
учество во различни проектни активности, работа во мали групи или 
во парови, водење дневник за спроведени активности и други форми на 
следење на сопствениот ангажман и придонес. Оттука, ваквиот пристап ќе 
овозможи студентот да претставува активен субјект во процесот на учење 
и наставата, односно преку сопствената ангажираност, преземањето 
одговорности и можноста за дејствување во пошироката средина, да ја 
создава сликата за себе и за сопствената важност и улога во светот во кој 
живее.

Прашањето на универзитетската настава и нејзините цели и задачи 
е прашање на градење на способностите и компетенциите на студентите, 
а нив секогаш ги детерминираат пазарот на труд односно општествено-
економските услови.

Современата настава и учење има тројна мисија:
1. Да овозможи разбирање на светот, како услов за соочување со 

него и адаптирање на него;
2. Да обезбеди активно дејствување во светот, бидејќи само на тој 

начин се можни негово менување и унапредување;
3. Да оствари градење на сопствениот идентитет во тој свет, што 

подразбира да се осознае вредноста на личниот придонес, одговорност и 
место во него.

Универзитетот е во европскиот простор кој сѐ повеќе е конкурентен, 
но тој простор е и компатибилен и ефикасен. За да се одговори на овие 
барања, неопходно е да се подобри наставниот процес и квалитетот на 
знаењата што се усвојуваат. Тие не треба да бидат фактографски, туку 
функционални, не како цел за себе, туку како почетна етапа во процесот 
на учење и инструменти за стекнување практично искуство.

ФОРМИ И МЕТОДИ НА НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Универзитетската настава денес им дава предност на т.н. активни 

методи на работа, односно на методи и техники кои поттикнуваат активно, 
одговорно и кооперативно учење. Таквите методи и услови за учење 
создаваат бројни техники за работа во мали групи, дебатни техники, 
работа на проекти, индивидуална и групна презентација, дискусии по 
прочитана литература. Нивната примена е резултат на потребата од 
градење способности за аналитичко и критичко размислување, како и од 
оспособување на студентите за самоучење и самообразование.

Професорот како приоритет ги има програмите што треба да ги 
реализира и студентите со кои треба да работи, а изборот на методите и 
техниките што ќе се користат зависи од неговата оспособеност да направи 
проценка на нивната ефикасност во обезбедувањето на очекуваните 
резултати од учењето. Затоа, унапредувањето на наставата од аспект на 
нејзино методско иновирање ќе подразбира:
- Создавање универзитетска средина која ќе стимулира постојано 

проширување на репортоарот на наставни техники со кој располагаат 
професорот и асистентот;
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- Оспособување за селекција на наставните техники во согласност со 
природата и карактерот на содржините што треба да се реализираат;

- Оспособување за практична примена и за креативно модификување 
на наставните техники;

- Постојано преиспитување на успешноста во реализацијата на часовите 
врз основа на реакцијата на студентите и личните опсервации.

Имајќи ја предвид автономијата на секој професор, формите, 
методите и техниките на настава се првенствено инструменти, средства за 
работа, а не цел сами за себе.

ПРИОРИТЕТИ НА ДЕЈСТВУВАЊЕ
Приоритетите на дејствување се стратешка определба за остварување 

на програмата за работа на Кабинетот на проректорот за настава на УГД.
За исполнување на целите на Кабинетот се предлагаат следните 

приоритети:
- Редовно држење на наставата. Цел не е само редовно држење на 

наставата туку добро држење на наставата;
- Континуирани анализи на структурата на студиските програми на 1 

и 2 циклус студии;
- Развивање на стратегија за континуиран професионален развој;
- Зајакнување на наставата, учењето, праксата, е-учење и е-настава;
- Оценувањето и вреднувањето во наставата;
- Вештини за личен професионален развој;
- Поддршка, почитување, препознавање и награди за квалитет во 

наставата;
- Поддршка на педагошките истражувања за универзитетската настава;
- Поддршка и развивање на средини за учење и добра настава;
- Методиката на наставата се уште се доживува како дел од општата 

методика (педагогија) а не како научна област, затоа и нема развој на 
матичните наука во наставата. Ретки се истражувањата од областа на 
методиката на наставата.

Конкретни активности
- Квалитетот на наставници би требало да почне да се зголемува ако 

се акредитираат реално квалитетни магистерски и докторски студии 
од областа на методиката на наставата за сите поединечни предмети. 
Заеднички студии на универзитетите, додипломски, мастер и 
докторски.

- Факултетите имаат реален недостаток во креирањето на објективни 
показатели за процена на квалитетот и методот на изведување на 
наставата. Потребно е воведување и зголемување на критериумите 
за педагошка работа.

- Зголемување на бројот на интердисциплинарни студиски програми.
- Зголемување на процентот и квалитетот на е-учење во студиските 

програми.
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Формирање на Центар за образование на наставници (во тек).
Промена на концептот на оценување на УГД.
- Создавање на систем за континуирано усовршување на наставниците 

за унапредување на процесот на учење и подучување.
- Усовршувањето на наставниците да се воведе како критериум за 

избор во наставно-научни звања.
- Воведување на мерливи механизми за изразување на задоволството 

на студентите.
- Правење на попис на практичните компетенции за секоја студиска 

програма.
- Дефинирање на односот на наставнички и ненаставнички кадар на 

УГД.
- Заедно со Центарот за квалитет ќе се изградат и воспостават 

процедури за евалуација за студентите и наставниците.
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УНИВЕРЗИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА

Вовед
Во 2016 - 2017 година Универзитетската библиотека успешно ги 

извршуваше работните задачи што беа предвидени и поставени во текот 
на годината. 

Прием на библиотечен материјал
Во библиотеката и оваа година беше вршен прием на библиотечниот 

материјал. Истиот беше стручно обработен (комплетно рачно и 
компјутерски) и беше дистрибуиран до библиотеките на единиците на 
Универзитетот.

Книгите се добиваа главно врз две основи: 
–• Купување од страна на Универзитетот од други субјекти и 
–• Донации од: 
 – Владата на РМ, 
 – подароци од амбасадите на Руската Федерација и на Германија, 
 – Турскиот културен центар „Јунуз Емре“, 
 – од професори,
 – од Управата за заштита на културното наследство, 
 – од Министерството за култура, 
 – од Институтот за национална историја и
 – донации од поединечни автори на книги.

Исто како и досега, новодобиените книги најнапред се евидентираа т.е. 
архивираа во деловодна книга, а за книгите кои се набавени со фактура се 
изготвуваа сметководствени пресметки поединечно за секоја книга. Потоа 
на секој влезен или излезен документ се вршеше архивирање (а доколку 
нема список на книги се правеше записник), потоа се вршеше скенирање и 
нивно внесување во компјутерската програма Suscriptor. 

Техничка и стручна обработка
Библиотеката на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и оваа 

година продолжи со техничка и стручна обработка (каталогизација на 
библио течниот материјал) според најновите меѓународни стандарди 
за библиотечно работење (UNIMARK). Се вршеше и компјутерската 
обработка во библиотечната оперативна програма FACIT. 

Во текот на годината се вршеше и прием и средување на вратени 
задолженија според налози на факултетите.  

Тековно се запишуваа студенти и вработени и истите се услужуваа 
со библиотечниот фонд, а воедно и им се даваа информации во врска со 
расположливата литература во библиотеката.
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Тековни активности
Во текот на 2016 - 2017 година во Универзитетската библиотека при 

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип се реализирани низа активности, кои 
во продолжение ќе ги наброиме:

− Техничка обработка на библиотечниот фонд. Оваа обработка се 
состои од потпечатување, заведување во инвентарна книга, сигнирање, 
инвентарирање во книгите, пишување на картон на книгата. Правење 
пресметка на книгите според фактура. Креирање компјутерски запис 
во библиотечната програма FACIT. Правење задолженија за книгите, 
архивирање и препраќање на книгите по факултетските библиотеки. 

− Скенирање на архивираните документи и нивно внесување во 
Suscruptor.

− Тековно услужување со книги и друг библиотечен фонд. Во текот на 
целата година студентите, постдипломците, професорите и останатите 
вработени на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип од сите факултети 
редовно беа услужувани со книги и друг библиотечен фонд.

− Издавање потврди на дипломирани студенти дека не должат книги 
откако претходно истите беа проверувани.

− Електронско внесување на обработени наслови на книги од проектот 
на Влада на РМ во електронската евиденција.

− Новина е внесување на потребните податоци на актуелни библиотечни 
членови на библиотеката на Кампус 4 во библиотечната програма 
FACIT.

− Прием на задолженија на книги, нивна проверка и средување во класер. 
− Прием на нови книги од поголеми или помали донации од институции 

и поединци. 
− Учество во пописот на основни средства на Универзитетската 

библиотека.
− Селење на дел од библиотечниот фонд од библиотеката на Економски 

факултет во Наставниот центар во Скопје.
− Работа во Универзитетската архива. Во 2017 година продолжи 

ангажманот на дел од вработените во Одделението за библиотечно 
работење (Универзитетската библиотека) во средувањето на  главната 
Универзитетска архива.  Станува збор за обемна работа на средување 
на илјадници студентски досиеја и илјадници документи сместени 
во класери. Оваа работа сѐ уште е во тек. Класерите со документи 
поединечно се проверуваа и се редеа хронолошки и според единиците 
од каде што потекнуваат. Истовремено, покрај средувањето на 
досиејата и архивската документација се услужуваа и странки кои имаа 
потреба од користење на архивата. Истовремено од просторијата на 
Универзитетската архива беа изнесени над 400 магистерски трудови.  

− Пишување детален извештај на барање и за потребите на Заводот за 
статистика.

− Обработка на стариот фонд, од над 13.000 книги, на ФОН. 
− Вадење податоци (материјално и финансиски) за библиотечна 
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евиденција по факултети  за вкупниот број книги и изготвување 
записник за вкупниот библиотечен фонд на Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.

− Работа на средување на книгите во Наставниот центар во Скопје. 
− Тековна комуникација со факултетите и останатите единици.
− Присуство на промоции на книги.

СТРУКТУРА (РАКОВОДИТЕЛ И ВРАБОТЕНИ)
Во 2017 година, во Универзитетската библиотека работеа:

–• М-р Александар Донски (раководител) 
–• Цвета Димитриева (Библиотека на Економски факултет)
–• М-р Мима Костова (Библиотека на ФОН, задолжена за обработка на 

стариот фонд книги, но и на новодобиените книги). 
–• Љуба Миланова (библиотеки на Кампус 2)
–• М-р Јасминка Соколовска (библиотеки на Кампус 4)
–• Марио Параклиев (библиотеки на Кампус 4)
–• Роза Јовановска (библиотека во Наставен центар Скопје) 
–• М-р Владимир Китанов (библиотека на Факултет за медицински 

науки) 
–• М-р Маријана Кротева (библиотека на ФОН)

ЗАКЛУЧОК
Работата во Одделението за библиотечно работење (Универзитетската 

библиотека) на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 2016 - 2017 година се 
одвиваше според зацртаните работни задачи во Правилникот за работа. 

Архива на студентски досиеја

ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ
Во почетокот на 2016-2017 година беше објавен Конкурсот за упис на 

студенти на прв циклус студии со вкупно 5.238 слободни места. Датумите 
за пријавување и поднесување документи беа следните:
–• прв  рок: 15, 16 и 17.8.2016 г.
–• втор  рок: 25 и 26.8.2016 г.
–• трет  рок: 5 и 6.9.2016 г.

Примените студенти можеа да се запишат на следните уписни рокови:
–• прв уписен рок: 25 и 26.8.2016 г.
–• втор уписен рок: 5 и 6.9.2016 г.
–• трет уписен рок: 15 и 16.9.2016 г.

Во трите уписни рока се запишаа студенти согласно со Конкурсот, 
вклучувајќи ги сите дополнителни квоти (националности, бранители, лица 
со посебни потреби, лица без родители, лица растени во домови и др.).

По уписите бројот на активни студенти по факултет во рамките на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ е следниот:
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Факултет Активни студенти
Економски факултет 914
Електротехнички факултет 201
Земјоделски факултет 576
Ликовна академија 33
Машински факултет 220
Музичка академија 250
Правен факултет 549
Технолошко-технички факултет 245
Факултет за информатика 534
Факултет за медицински науки 2584
Факултет за образовни науки 242
Факултет за природни и технички науки 911
Факултет за туризам и бизнис логистика 2266
Филмска академија 20
Филолошки факултет 773
Вкупно 10318

Заради поефикасно и поодговорно работење, референтите од 
студентска служба се определени како одговорни по факултет, а во 
согласност со Правилникот за внатрешна организација и систематизација 
на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип според следниот 
распоред:

Факултет за образовни науки - еден референт;
• Економски факултет - двајца референти;
• Факултет за медицински науки - двајца референти;
• Факултет за музичка уметност - еден референт;
• Факултет за информатика - еден референт;
• Факултет за природни и технички науки - двајца референти;
• Технолошко-технички факултет - двајца референти;
• Машински факултет - еден референт;
• Електро - технички факултет - еден референт;
• Филолошки факултет - двајца референти;
• Земјоделски факултет - еден референт
• Факултет за туризам и бизнис логистика - двајца референти; 
• Ликовна академија, Филмска академија и Ликовна академија - еден 

референт.
Во текот на годината се одржаа сите испитни сесии согласно со 

академскиот календар и студентите полагаа согласно со календарот во 
септемвриска, октомвриска, декемвриска, февруарска, априлска и јунска 
сесија.
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Бројот на дипломирани студенти за 2016/2017 година е:
Факултет Дипломирани студенти
Економски факултет 155
Електротехнички факултет 16
Земјоделски факултет 70
Машински факултет 14
Музичка академија 3
Правен факултет 73
Технолошко-технички факултет 27
Факултет за информатика 51
Факултет за медицински науки 296
Факултет за образовни науки 6
Факултет за природни и технички науки 143
Факултет за туризам и бизнис логистика 225
Филолошки факултет 71
Вкупно 1151

Во текот на годината се одржаа две свечени доделувања на дипломи 
на студенти од прв циклус студии (декември и март).

ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ
Планираните активности за работа за 2016 – 2017 год. се реализирани 

во целост.
Во текот на 2016 - 2017 година се реализирани и  дополнителни 

активности, согласно со потребите на Универзитетот.
Во спроведувањето на активностите во тековната 2016 - 2017 

година непосредно се соработуваше со единиците на Универзитетот и 
универзитетските центри. 

Во текот на  2016 - 2017 година работата се извршување со ангажман 
на еден секретар за правни прашања и студентски прашања за втор и 
трет циклус студии и четири референти и еден раководител, кој воедно е 
раководител и на студентски прашања и на првиот циклус студии. 

Процесирањето на јавните одбрани на специјалистичките/ 
магистерските трудови на студентите на единиците се врши со 
административна поддршка на комисиите за одбрана од страна на 
секретарите на единиците или секретарот за правни прашања во Кабинетот 
на проректорот за наука. Во текот на 2016 - 2017 година се обработени 
одбрани на магистерски/ специјалистички трудови на 12 (дванаесет) 
единици на Универзитетот.  

Во рамките на прославата на патрониот ден на Универзитетот беше 
организирана постапка за промоција на магистрираните/специјализираните 
студенти од сите единици на Универзитетот на втор циклус студии.

Во текот на оваа година Универзитетот објави и реализираше 
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Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии за учебната 
2016 - 2017 година.

Конкурсот беше распишан за тринаесет единици на Универзитетот 
за над 120 студиски програми и модули. 

Во реализацијата на овој конкурс учествуваа конкурсните работни 
групи од   единици и универзитетската конкурсна комисија.

Број на запишани студенти по факултет:
1. ФПТН – 22
2. Факултет за информатика – 9
3. ФТБЛ – 17
4. Електротехнички факултет – 4
5. Економски факултет – 37
6. Медицински науки – 33
7. Земјоделски факултет – 7
8. Музичка академија – 8
9. Технолошко-технички факултет – 6
10. Правен факултет – 21
11. Факултет за образовни науки – 8
12. Филолошки факултет – 14
13. Машински факултет – 1

Број на магистрирани студенти по факултет:
1. ФПТН – 24
2. Факултет за информатика – 13
3. ФТБЛ – 1
4. Економски факултет – 21
5. Медицински науки – 25
6. Земјоделски факултет – 4
7. Музичка академија – 4
8. Правен факултет – 45
9. Факултет за образовни науки – 7
10. Филолошки факултет – 3

Конкурсот за запишување студенти на трет циклус  студии – 
докторски студии опфаќа три кампуси со 10 факултети и 23 студиски 
програми, а бројот на слободни места за запишување студенти на трет 
циклус - докторски студии зависи од бројот на слободни акредитирани 
ментори на факултетот.

Број на запишани студенти по кампуси и факултети за 2016-2017:
Кампус 2:

–• Факултет за информатика – 7
–• Технолошко-технички факултет – 2
–• Машински факултет – 1



Годишен извештај

97

–• Земјоделски факултет - 1
–• Факултет за природни и технички - 5

Кампус 4:
–• Економски факултет – 8
–• Факултет за туризам и бизнис логистика – 8
–• Факултет за образовни науки – 2

Кампус 3:
–• Факултет за медицински науки – 22

Бројот на студенти кои докторираа во 2016-2017 г.:
Кампус 2:

–• Факултет за информатика – 3
–• Земјоделски факултет - 2
–• Факултет за природни и технички - 4

Во рамките на прославата на патрониот ден на Универзитетот беше 
организирана и процесирана постапка за промоција на доктори на науки од 
сите единици на Универзитетот кои изведуваат трет циклус студии.
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ИТ ЦЕНТАР
Вовед
Годишниот извештај за работата на ИТ центарот е изготвен врз основа 

на податоци од активности кои ги спроведе Центарот со цел да продолжи 
со обезбедување на квалитетни услуги кон УГД преку планирање и развој 
на универзитетската ИТ инфраструктурата.

Како и секоја година, развојот и унапредувањето на инфраструктурата 
се засноваше на годишниот буџетски план за набавки на ИТ опрема, 
спроведување на набавки, распределба и одржување на опрема како 
и планирање на трошоци. Процедурите за поддршка и решавање на 
проблемите и барањата од страна на сите субјекти беа правилно 
применувани.

Врз основа на Правилникот за работа на Центарот и според член 4, 
раководителот на ИТ центарот поднесува Годишен извештај за работењето 
заклучно со ноември 2017 година. Извештајот ги содржи следните 
информации:

 – Организациска структура на Центарот;
 – Реализација на поставените цели според зацртаниот годишен план.

Организациска структура
Организациската единица ИТ центар е под директно раководство на 

ректорот на Универзитетот. 
Раководителот на ИТ центарот ја носи одговорноста за организирање, 

следење и оценување на внатрешните работи и обврски.
      Центарот е поделен на три сектори:

1. Сектор за мрежна администрација:
 – помлад мрежен администратор Горан Петров;
 – помлад мрежен администратор Тодор Чекеровски.

2. Сектор за системска администрација:
 – помлад систем администратор Влатко Јовановски.
 – помлад систем администратор Александар Насков;
 – виш ИТ администратор за системска администрација Јордан 

Тиквешански;
3. Сектор за средства и техничка поддршка:
 – референт за средства и техничка поддршка Наташа Фенева;
 – виш ИТ администратор за средства и техничка поддршка Гоце 

Богатинов;
 – помлад референт за средства и архива Кире Зафиров.
 – ИТ техничар Зоран Тиквешански;

Раководител на ИТ центар  е Гоце Богатинов.

Реализација на поставени цели
Како главни точки во работата на Центарот за оваа година ќе ги 

наброиме следните:
1. Виртуализација на телефонски систем на Универзитетот.
2. Планирање, изготвување на спецификации и учество во јавни набавки 

за набавка на ИТ опрема, одржување на оптичка инфраструктура и 
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сервис на ИТ опрема, лиценцирање на софтвер и оперативни системи, 
видео надзор.

3. Надградба на постоечката софтверска инфраструктура на ниво на 
оперативни системи.

4. Монтажа и одржување на ИТ опрема, поддршка и сервис на вработени 
и студенти.

5. Учество на меѓународен проект во кој е клучен и нашиот Универзитет.

Во почетокот на оваа година беше започнат интерен проект на 
Центарот за виртуализирање на телефонскиот комуникациски систем. 

Комуникацискиот систем за фиксна телефонија е IP базирано 
решение кое соединува гласовни, видео, податочни, мобилни продукти и 
апликации, а воедно овозможува ефективни и сигурни комуникации на 
вработените. Тоа е интегриран систем кој опфаќа мрежна и серверска 
инфраструктура. Нејзината правилна и континуирана работа е од голема 
важност за функционирањето на нашиот Универзитет. Имплементирана 
е во почетокот на формирањето на нашата институција и поради тоа 
нејзината функционална сигурност беше намалена поради староста и 
амортизираноста на хардверскиот дел на којшто работи.

По одлука од Сенатот за усвојување на овој проект, работниот тим од 
ИТ центарот направи активности за реализација на истиот.

Виртуализацијата е успешно завршена, нејзината имплементација 
течеше во три фази. Прва фаза беше планирање и анализа, втора фаза 
беше креирање на тест околина и трета фаза беше миграција и финално 
пуштање во употреба.

Ова решение понесе неколку придобивки и тоа:
 – Голема заштеда на средства поради тоа што нема да има потреба да се 

набавува ново решение;
 – Ќе се обезбеди решение кое нема да биде зависно од хардверските 

ресурси и ќе може лесно да се префрли на нов хардвер во случај на 
дефект. Со ова ќе се продолжи функционалноста на телефонскиот 
систем на подолг период;

 – Заштеда на електрична енергија, бидејќи при миграцијата ќе се 
исклучат старите сервери на кои моментално работи софтверот и за 
кои нема да има потреба.
Ангажманот во делот за јавни набавки се спроведуваше врз база на 

буџетскиот план и потребите на Универзитетот.
Според овој план и потреби се спроведоа следните јавни постапки:

 – Одржување на оптички инсталации во рок од една година.
Прекините на оптичките патеки во сопственост на УДГ кои беа  

предизвикани од правни лица евидентирани се со интерни записници и со 
потврди од СВР-Штип. Санацијата се заврши преку активниот договор за 
одржување.

 – Мајкрософт кампус лиценци за тековната 2017/2018 година кои се 
дел од рамковен договор во времетраење од 1 година. Количините 
на лиценците се приспособуваат според промените на политиката за 
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лиценцирање и според потребите на Универзитетот.
 – Набавка на опрема за видеонадзор која се спроведе во соработка со 

службата за обезбедување.
 – Осигурување на ИТ опрема во дата центар.
 – Сервис и одржување на принтери и друга ИТ опрема.
 – Набавка на ИТ опрема.

  Последната точка од листата Набавка на ИТ опрема придонесе за 
подобрување на мрежни сервиси и секојдневната работа на вработените 
и студентите.

Следната листа ни дава слика за она што е набавено.
ДЕЛ 1 – Безжичен систем;
ДЕЛ 2 – Активна мрежна опрема;
ДЕЛ 3 – Персонални компјутери;
ДЕЛ 4 – A3 Црно-бели мултифункциски уреди;
ДЕЛ 5 – A3 Колор мултифункциски уред;
ДЕЛ 6 – А4 мрежни печатачи;
ДЕЛ 7 – Дисплеј;
ДЕЛ 8 – Проектори;
ДЕЛ 9 – Уреди за непрекинато напојување;
ДЕЛ 10 – Компјутерски делови;
ДЕЛ 11 – Преносен компјутер тип 1;
ДЕЛ 12 – Преносен компјутер тип 2;
ДЕЛ 13 – Преносен компјутер тип 3;
ДЕЛ 14 – Клима за датацентар;
ДЕЛ 15 – Монитори.

Со оваа опрема ќе се изврши замена на дотраената компјутерска 
и печатарска опрема кај вработените, ќе се изврши доопремување на 
училниците за потребите на студентите и професорите, ќе се подобри 
стабилноста и брзината на жичената и безжичната мрежна инфраструктура, 
ќе се подобри ладењето на дата центарот на Универзитетот. 

Во процесот на одржување на останата опрема и инфраструктура се 
употребени стандардни рутински процедури. 

Направена е надградба на оперативните системи на целата серверска 
продукциска околина најнова верзија, како и подобрувања во однос на 
организацијата на виртуелната средина.

Секако ИТ центарот продолжува со постојаното планирање за замена 
и унапредување на хардверот кој сѐ уште е во употреба, но е застарен. 
Поголемото буџетирање на ИТ набавките останува како потреба и во 
наредната година.

Редовно се вршеше проверка и сервис на сите компјутерски училници 
пред почетокот на учебните семестри.

Во текот на  уписите на нови студенти се овозможи техничка 
поддршка во делот на обезбедување функционална компјутерска опрема 
за регистрација и внесување на досиеја на нови студенти, како и во делот 
од скенирањето на слики и печатење на електронските картички.
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Останатите активности на Центарот остануваат исти:
- распределба и задолжување на постоечка и нова опрема;
- администрирање на систем за евиденција на работно време во што спаѓа 

одржување на хардверските уреди за читање на картичките и работа 
со апликацијата за собирање на настани, креирање и доставување на 
извештаи за вработени до Одделот за човечки ресурси;

- техничка поддршка на вработени;
- архивско работење и одржување на магацин.

Во текот на годината се посетени неколку настани, семинари и 
работилници за стручно усовршување на дел од кадарот во Центарот.

Дел од вработените во Центарот посетија обука за ефективност и 
професионалност на комуникациски способности и се здобија со соодветен 
сертификат од истата област.

Заклучок
ИТ центарот останува на патот на долгорочната стратегија на УГД 

во развојот и мобилноста, подобрување на инфраструктурата. Зацртаните 
активности на Центарот  се завршени навремено и квалитетно.
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ОДДЕЛ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Вовед
Одделот за јавни набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ - 

Штип завршува уште една успешна година исполнета со активности од 
најразличен вид и побогат со искуства од десеттата година од примената 
на Законот за јавните набавки и подзаконските акти.

Во 2017 година има една измена на Законот за јавни набавки (Сл. 
весник на РМ бр.165/2017). Дел од овој извештај се Годишниот план за 
јавни набавки, заедно со измените и дополнувањата на овој план во текот 
на 2017 година и краток преглед на застапеноста на видовите постапки и 
предметите на набавките на спроведените постапки на Универзитетот.

Донесување, измени и дополнувања на годишен план за јавни 
набавки 

Годишниот план за јавни набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ - 
Штип за 2017 година е усвоен со Одлука за усвојување на Годишен план за 
јавни набавки за 2017 г., бр. 0201-1014/11 од 6.12.2016 г.

Во текот на 2017 година е извршена измена и дополнување на 
Годишниот план за јавни набавки за 2017 година со следната одлука:

Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки за 2017 година бр. 0201-611/16 од 20.6.2017 година. 

Краток преглед на спроведени постапки 
За спроведените постапки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 

го даваме следниот табеларен преглед по видови на постапки и по видови 
на договори:
Вид на постапка Стоки Услуги Работи ВКУПНО

Отворена постапка 9 6 1 16

Постапка со барање за 
прибирање на понуди 12 16 / 28

Постапки со преговарање / / / /

ВКУПНО 21 22 1 44

Табеларниот преглед опфаќа постапки за кои се објавени огласи за 
набавка во текот на 2017 година

Овој Извештај вклучува и 3 постапки од 2016 година кои не беа 
опфатени со Годишниот извештај за 2016 година.

За 10 постапки во тек е процедура за објавување на оглас.

ВО ИЗВЕШТАЈНИОТ ПЕРИОД ВКУПНО СЕ РЕАЛИЗИРАНИ 41 
ПОСТАПКА И ВО ТЕК СЕ 10 ПОСТАПКИ.
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Активности во Одделот за јавни набавки

Активности за ресертификација
Во текот на 2016 и 2017 година вработените од Одделот за јавни 

набавки посетуваа обука за сертификација и ресертификација и во април и 
јуни 2016 г. и октомври 2017 г. положија и се здобија со потврди (лиценци) 
кои им овозможуваат да работат во јавните набавки.

Ажурирање на документација за постапки (хартиена и 
електронска архива)

Сите класери се означени по години, број на огласи и рок на траење. 
По извршена самоевалуација за 2017 година класерите ќе бидат сместени 
во метални витрини кои ќе се заклучат и клучот ќе биде предаден во сефот.

Сите постапки се внесуваат во електронската архива Docu Share 
соодветно со потпишување на документација.

Семинари и стручни усовршувања
Вработените во Одделот за јавни набавки континуирано посетуваат 

обуки, семинари и работилници од областа на јавните набавки.

Обуки на вработените и други видови на стручно усовршување
Во Одделот за јавни набавки се вршат континуирани обуки на 

вработените во рамките на одделот и тоа:
- Почитување на позитивните законски прописи, Кодексот на 

Универзитетот и Етичкиот кодекс за службениците задолжени за 
постапките за доделување на договори за јавни набавки;

- На секретарите за јавни набавки – за правилна примена на правните 
прописи од оваа област;

- На референтите за јавни набавки – за правилно формирање, водење 
и чување на досието за секоја јавна набавка во хартиена и во 
електронска архива.

Соработка со економските оператори
Одделот за јавни набавки успешно соработува со економските 

оператори.
Пред сѐ, Одделот им стои на располагање на економските оператори 

по однос на одговарање на нивни прашања, упатување за начинот на 
изготвување на документацијата која е потребна да ја достават.

Оваа соработка се одвива во согласност со принципите на Законот за 
јавни набавки, Кодексот на однесување на вработените на Универзитетот 
и Етичкиот кодекс на службениците задолжени за спроведување на јавни 
набавки.
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
ОП-Набавка 
на услуги за 
копнен 
транспорт 

01/2017 

Договор со 
БЕРОВО 
ТРАНС- 

06.06.2017 
 

Договор со 
ФИЛЕ 
ТУРС- 

06.06.2017 
 

Договор со 
ДАЈО 
ТУРС- 

06.06.2017 
 

Договор со 
БЕРОВО 
ТРАНС - 

06.06.2018 
 

Договор со 
ФИЛЕ ТУРС- 

06.06.2018 
 

Договор со 
ДАЈО ТУРС- 

06.06.2018 

√  БЕРОВО 
ТРАНС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор  
бр.0507-102/1-

74 
 

Дел 1 - 
тргнување и 
враќање од 
Штип 

 
-слободен 
превоз со 

автобус за 1 км 
43,4375 без 
ДДВ 

         2,22 ДДВ 
 

-слободен 
превоз со 
комбе за 1 км 
34,5627  без 
ДДВ 

         1,73 ДДВ 
 

-Вкупна цена 
за дел 1 

79,оо без ДДВ 
  4,оо        ДДВ 
 

Дел 3- 
тргнување и 
враќање од 
Струмица 

 
-слободен 
превоз со 

автобус за 1 км 
 55,125 без 
ДДВ 

           2,76 
ДДВ 

 
-слободен 
превоз со 
комбе за 1 км 

42,875  без 
ДДВ 

         2,14 ДДВ 
 

-Вкупна цена 
за дел1 

98,оо без ДДВ 
  5,оо        ДДВ 

 
Дел 4- 

тргнување и 
враќање од 
Прилеп 

Оваа 
постапка 
добила 
соодвете
н број на 
одговори 
од ЕО и 
не е 
барано 
мислење 
од СЈН 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.115/201

7  со 
важност од 
07.03.2017 
до 

07.03.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЛЕ 
ТУРС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-слободен 
превоз со 

автобус за 1 км 
 55,125 без 
ДДВ 

           2,76 
ДДВ 

 
-слободен 
превоз со 
комбе за 1 км 

42,875  без 
ДДВ 

         2,14 ДДВ 
 

-Вкупна цена 
за дел 1 

98,оо без ДДВ 
  5,оо        ДДВ 
 

Дел 6 - 
меѓународен 
сообраќај                         

Штип-Белград-
Штип 

 
-слободен 
превоз со 

автобус за 1 км 
54,261 без 
ДДВ 

              /    
ДДВ 

 
-слободен 
превоз со 
комбе за 1 км 

49,739  без 
ДДВ 

              /     
ДДВ 

 
-Вкупна цена 
за дел 1 

104,оо без 
ДДВ 

             /      
ДДВ 
 

Дел 11 - 
меѓународен 
сообраќај                         
Штип-

Сараево-Штип 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.1012108

6  со 
важност од 
14.03.2017 
до 

22.03.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАЈО 
ТУРС 

-слободен 
превоз со 

автобус за 1 км 
 54,261 без 
ДДВ 

             /     
ДДВ 

 
-слободен 
превоз со 
комбе за 1 км 

49,739  без 
ДДВ 

            /     ДДВ 
 

-Вкупна цена 
за дел 1 

104,оо без 
ДДВ 

           /      ДДВ 
 

Вкупната 
вредност на 
договорот  е 
до 650.000,оо 
без ДДВ 

   682.500,оо со   
ДДВ 
 

Договор  
бр.0507-102/1-

75  
 

Дел 5 - 
тргнување и 
враќање од 
Скопје 

 
-слободен 
превоз со 

автобус за 1 км 
 61,972 без 
ДДВ 

           3,10 
ДДВ 

 
-слободен 
превоз со 
комбе за 1 км 

35,028  без 
ДДВ 

          1,75 ДДВ 
 

-Вкупна цена 
за дел 1 

97,оо без ДДВ 
  5,оо        ДДВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Банкарск
а 

гаранција 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
 
 

Дел 7- 
меѓународен 
сообраќај                         

Штип-Софија-
Штип 

 
-слободен 
превоз со 

автобус за 1 км 
64,787 без 
ДДВ 

              /    
ДДВ 

 
-слободен 
превоз со 
комбе за 1 км 

39,213  без 
ДДВ 

              /     
ДДВ 

 
-Вкупна цена 
за дел 1 

104,оо без 
ДДВ 

             /      
ДДВ 
 

Дел 10 - 
меѓународен 
сообраќај                         
Штип-

Подгорица-
Штип 

 
-слободен 
превоз со 

автобус за 1 км 
64,787 без 
ДДВ 

              /    
ДДВ 

 
-слободен 
превоз со 
комбе за 1 км 

39,213  без 
ДДВ 

              /     
ДДВ 

 
-Вкупна цена 
за дел 1 

бр.5012050
3  со 

важност од 
06.03.2017 
до 

06.03.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
104,оо без 
ДДВ 

             /      
ДДВ 
 
Вкупната 
вредност на 
договорот  е 
до 2.500.000,оо 

без ДДВ 
  2.625.000,оо 
со   ДДВ 
 
 

 
 

Договор  
бр.0507-102/1-

76  
 

Дел 2- 
тргнување и 
враќање од 
Кавадарци 

 
-слободен 
превоз со 

автобус за 1 км 
 62 без ДДВ 

              3 ДДВ 
 

-слободен 
превоз со 
комбе за 1 км 
37  без ДДВ 

             2 ДДВ 
 

-Вкупна цена 
за дел 1 

99,оо без ДДВ 
  5,оо        ДДВ 

 
 

Дел 8- 
меѓународен 
сообраќај                         

Штип-Солун-
Штип 

 
-слободен 
превоз со 

автобус за 1 км 
65 без ДДВ 

              /    
ДДВ 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
-слободен 
превоз со 
комбе за 1 км 
40  без ДДВ 

              /     
ДДВ 

 
-Вкупна цена 
за дел 1 

105,оо без 
ДДВ 

             /      
ДДВ 
 

Дел 9- 
меѓународен 
сообраќај                         
Штип-
Љубљана-
Штип 

 
-слободен 
превоз со 

автобус за 1 км 
65 без ДДВ 

              /    
ДДВ 

 
-слободен 
превоз со 
комбе за 1 км 
40  без ДДВ 

              /     
ДДВ 

 
-Вкупна цена 
за дел 1 

105,оо без 
ДДВ 

             /      
ДДВ 
 
Вкупната 
вредност на 
договорот  е 
до 350.000,оо 
без ДДВ 

   367.500,оо со   
ДДВ 
 

ОП-
Сервисирање 
на возила 
02/2017 

24.02.2017 24.02.2018 √  АУТОМ
АКЕДО
НИЈА 

Договор  
бр.0507-103/1-

45 
 

847.870,оо без 
ДДВ 

/ Банкарск
а 

гаранција 
бр.4554911

7ИЈ  со 
важност од 
28.02.2017 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
152.617,оо        
ДДВ 

1.000.487,оо   
со ДДВ 
 
Вкупната 
вредност на 
договорот  е 
до 1.500.000,оо 

без ДДВ 
  1.770.000,оо 
со   ДДВ 
 
 

до 
24.02.2018 

 

ОП-Набавка 
на 

реконструкц
ија на 
објекти 
03/2017 

05.04.2017 05.04.2018 √  ДРВО-
ПРОМ 

Договор  
бр.0507-142/1-

51 
 

Дел 1-
реконструкциј
а на објект 
Кампус 2 

5.245.143,оо 
без ДДВ 

   944.126,оо        
ДДВ 

  6.189.269,оо   
со ДДВ 
 

Дел 2-
реконструкциј
а на објект 
ФОН 

3.287.391,оо 
без ДДВ 

   591.730,оо        
ДДВ 

  3.879.121,оо   
со ДДВ 
 
Вкупната 
вредност на 
договорот за 
дел 1 и дел 2 е 

до 
8.532.534,оо 
без ДДВ 

  1.535.856,оо 
со   ДДВ 

 

/ Банкарск
а 

гаранција 
бр.7130  со 
важност од 
19.04.2017 
до 

19.04.2018 

МН-Набавка 
на услуги за 
изнајмување 
на магацин 
за чување на 
руда за арсен 

01.03.2017 01.03.2018 √  ТРАСЕР Договор  
бр. 0507-144/1-

28 
 

300.000,оо без 
ДДВ 

/ Не се бара 
во 

договорот 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
и талиум во 
с.Мрежичко  

04/2017 

      54.000,оо        
ДДВ 
 354.000,оо   со 

ДДВ 
 

ОП-Набавка 
на 

угостителски 
услуги за 24 
месеца 
05/2017 

24.03.2017 
 

24.03.2019 √  УНИ 
СЕРВИС 

17.833,оо без 
ДДВ 

       3.210,оо        
ДДВ 
 21.043,оо   со 

ДДВ 
 

вкупната 
вредност не 
може да го 
надмине 
износот до 

6.300.000,оо 
без ДДВ, 
односно 

7.434.000,оо со 
ДДВ 

 

/ Не се бара 
во 

договорот 
 

ОП-Набавка 
на кампус 
лиценци 
06/2017 

/ / √  / / 
 

ПОНИШ
ТЕН 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОП-Набавка 
на 

специјални 
средства за 
хигиена 
07/2017 

13.04.2017 13.04.2018 √  ЕУРОП
АП 

Договор  
бр.0507-136/1-

46 
 

Дел 1-хартија 
и течен сапун 
1.723.000,оо 
без ДДВ 

     310.140,оо       
ДДВ 
  2.033.140,оо   
со ДДВ 
 
Дел 2-облога 
за вц даски 
7.500,оо без 
ДДВ 

      1.350,оо       
ДДВ 
      8.850,оо   
со ДДВ 
 

Оваа 
постапка 
е 

испраќан
а  за 

мислење 
до СЈН и 
добила 
по втор 
пат 

согласно
ст од 
СЈН 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.GR2017

/281  со 
важност од 
21.04.2017 
до 

06.05.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
Дел 3-

концентрирано 
средство за 
машинско 
чистење на 
подовите 
(мермери, 
линолеум, 
ламинати) 

220.000,оо без 
ДДВ 

      39.600,оо       
ДДВ 
    259.600,оо   
со ДДВ 

 
Вкупната 
вредност на 
договорот за 
дел 1, дел 2 и 
дел 3 е до 

1.950.500,оо 
без ДДВ 

     351.090,оо       
ДДВ 
  2.301.590,оо   
со ДДВ 

 
 

МН-Набавка 
на годишен 
сервис на 

ICP-MS, ICP-
AES 

08/2017 

07.04.2017 07.04.2018 √  ФАРМА
ХЕМ 

Договор  
бр.0507-235/1-

40 
 

299.100,оо без 
ДДВ 

      53.838,оо        
ДДВ 
    352.938,оо   
со ДДВ 

/ Банкарск
а 

гаранција 
бр.319/201

7  со 
важност од 
10.04.2017 
до 

25.04.2018 
 
 

МН-Набавка 
на годишен 
сервис на 

XRD 
09/2017 

07.04.2017 07.04.2018 √  ФАРМА 
ТРЕЈД  

Договор  
бр.0507-233/1-

37 
 

290.000,оо без 
ДДВ 

      52.200,оо       
ДДВ 
    342.200,оо   
со ДДВ 

 
 

/ Банкарск
а 

гаранција 
бр.256064.

2  со 
важност од 
06.04.2017 
до 

28.04.2018 
 

МН –
Набавка на 
поштенски 

Дел 1-
24.04.2017 

 
 

Дел 1-
22.04.2018 

 
 

√  Дел 1-
поштенс
ки 

услуги-

Договор  
бр.0507-190/1-

41 
 

/ Банкарск
а 

гаранција 
бр.1012/20
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
услуги (брза 
пошта) 
10/2017 

Дел 2-
07.04.2017 

Дел 2-
07.04.2018 

брза 
пошта за 
домашен 
сообраќа
ј 

ДелЦо 
 
 

Дел 2- 
поштенс
ки 

услуги-
брза 

пошта за 
меѓунаро
ден 

сообраќа
ј 

ДХЛ 
ЕКСПРЕ
С 

МАКЕД
ОНИЈА 

2.345,оо без 
ДДВ 

         422,оо       
ДДВ 
      2.767,оо   
со ДДВ 

 
 
 

Договор  
бр.0507-190/1-

42 
 

67.000,оо без 
ДДВ 

       нема     
ДДВ 

8  со 
важност од 
18.04.2017 
до 

07.05.2018 
 
 
 
 
 
 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.308/201

7  со 
важност од 
07.04.2017 
до 

21.04.2018 

БПП-
Набавка на 
одржување 
на оптика  
11/2016 

05.05.2017 
 
 

05.05.2018 
 
 
 
 

√  МАРСИ
С ДАТА 
ИНЖЕН
ЕРИНГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор  
бр.0507-296/1-

37 
 

140.200,оо без 
ДДВ 

      25.236,оо        
ДДВ 
165.436,оо   со 

ДДВ 
 

вкупната 
вредност не 
може да го 
надмине 
износот до 

600.000,оо без 
ДДВ, односно 
708.000,оо со 

ДДВ 

/ Дел2- 
Банкарск

а 
гаранција 
бр.ГЦ2017/

739 со 
важност од 
11.05.2017 
до 

20.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БПП-
Набавка на 
потрошен 
материјал за 
одржување 

12/2016 

/ / /  / / 
 
 

ПОНИШ
ТЕН 

/ 

ОП-Набавка 
на 

компјутерска 
опрема 
 13/2016 

03.07.2017 03.07.2018 √  САГА 
МК 

 
 
 
 
 
 

Договор  
бр.0507-130/1-

160 
 

Дел 1-бежичен 
систем 

633.780,оо без 
ДДВ 

Оваа 
постапка 
е 

испраќан
а  за 

мислење 
до СЈН и 
добила 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.4554328

17ИЈ  со 
важност од 
03.07.2017 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АМЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНТЕК 
СИСТЕ
М 
 
 
 
 

    114.080,оо        
ДДВ 
747.860,оо   со 

ДДВ 
 

Дел 2-активна 
мрежна опрема 

1.388.528,оо 
без ДДВ 

     249.935,оо        
ДДВ 

1.638.463,оо   
со ДДВ 

 
Дел 4-А3 
црно-бели 

мултифункцис
ки уреди 

600.000,оо без 
ДДВ 

      30.000,оо        
ДДВ 
630.000,оо   со 

ДДВ 
 
 

вкупната 
вредност за 
дел 1, дел 2 и 
дел 4 е 

2.622.308,оо 
без ДДВ 

      394.015,оо        
ДДВ 

3.016.323,оо   
со ДДВ 

 
 

Договор 
бр.0507-130/1-

161 
 

Дел 3-
персонални 
компјутери 
1.911.000,оо 
без ДДВ 

       95.550,оо        
ДДВ 

2.006.550,оо   
со ДДВ 

 
Дел 7-дисплеј 
742.501,оо без 

ДДВ 

од втор 
пат 

согласно
ст од 
СЈН 

до 
03.07.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.627/201

7  со 
важност од 
03.07.2017 
до 

17.07.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
 
 
 
 

ДОАЈЕН 
ДАТА 
СИСТЕ
МИ 

 
 
 
 
 
 
 

НЕОКО
М 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЕННИ
НГ-
ПСАМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЛТРА 
 
 
 
 
 
 
 

    133.650,оо        
ДДВ 
876.151,оо   со 

ДДВ 
 

Дел 15-
ментори 

мултифункцис
ки уреди 

554.400,оо без 
ДДВ 

      27.720,оо        
ДДВ 
582.120,оо   со 

ДДВ 
 
вкупната 
вредност за 
дел 3, дел 7 и 
дел 15 е 

3.207.901,оо 
без ДДВ 

     256.920,оо        
ДДВ 

3.464.821,оо   
со ДДВ 

 
Договор  

бр.0507-130/1-
162 

 
Дел 5-А3 
колор 

мултифункцис
ки уред 

373.000,оо без 
ДДВ 

      18.650,оо        
ДДВ 
391.650,оо   со 

ДДВ 
 
 

Договор 
бр.0507-130/1-

163 
 

Дел 6-А4 
мрежни 
печатачи 

166.000,оо без 
ДДВ 

      22.264,оо        
ДДВ 
188.264,оо   со 

ДДВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.1012151

3  со 
важност од 
05.07.2017 
до 

04.07.2018 
 
 
 
 
 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.705/201

7  со 
важност од 
04.07.2017 
до 

04.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.56992.0  
со важност 

од 
03.07.2017 
до 

02.07.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАКЕД
ОНСКИ 
ТЕЛЕКО
М 
 
 

 
 

Договор  
бр.0507-130/1-

164 
 

Дел 8-
проектори 

160.000,оо без 
ДДВ 

     28.800,оо        
ДДВ 
188.800,оо   со 

ДДВ 
 

Дел 10-
компјутерски 
делови 

143.520,оо без 
ДДВ 

      25.834,оо        
ДДВ 
169.354,оо   со 

ДДВ 
 
вкупната 
вредност за 
дел 3, дел 7 и 
дел 15 е 

303.520,оо без 
ДДВ 

      54.634,оо        
ДДВ 
358.154,оо   со 

ДДВ 
 
 

Договор  
бр.0507-130/1-

165 
 

Дел 9-уреди за 
непрекинато 
напојување 

287.400,оо без 
ДДВ 

      51.732,оо        
ДДВ 
339.132,оо   со 

ДДВ 
 
 

Договор  
бр.0507-130/1-

166 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.56966.2  
со важност 

од 
03.07.2017 
до 

03.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.398/201

7  со 
важност од 
05.07.2017 
до 

10.07.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
Дел 11-
преносен 

компјутер тип 
1 

746.816,оо без 
ДДВ 

      37.341,оо        
ДДВ 
784.157,оо   со 

ДДВ 
 

Дел 12- 
преносен 

компјутер тип 
2 

517.194,оо без 
ДДВ 

      25.860,оо        
ДДВ 
543.054,оо   со 

ДДВ 
 

Дел 13- 
преносен 

компјутер тип 
3 

380.069,оо без 
ДДВ 

      19.003,оо        
ДДВ 
399.072,оо   со 

ДДВ 
 
вкупната 
вредност за 
дел 11, дел 12 
и дел 13 е 

1.644.079,оо 
без ДДВ 

        82.204,оо        
ДДВ 

1.726.283,оо   
со ДДВ 

 
 

Договор  
бр.0507-130/1-

167 
 

Дел 14- клима 
за датацентар 
215.447,оо без 

ДДВ 
      38.780,оо        
ДДВ 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.626/201

7 со 
важност од 
03.07.2017 
до 

03.07.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
254.227,оо   со 

ДДВ 
 

БПП-
Набавка на 
гуми 

14/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 

 

23.05.2018 
 

 
 
 
 
 
 

√  ТТГ 
 

 
 

 

Договор  
бр.0507-294/1-

50 
 

459.026,оо без 
ДДВ 

      82.625,оо        
ДДВ 
541.651,оо   со 

ДДВ 
 
 

Оваа 
постапка 
е 

испраќан
а  за 

мислење 
до СЈН и 
добила 
од прв 
пат 

согласно
ст од 
СЈН 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.5012063

3  со 
важност од 
05.06.2017 
до 

25.06.2018 
 
 

 

ОП-Набавка 
на 

канцелариск
и и друг 
мебел  

15/2016 

06.06.2017  06.06.2018 √  АСПЕК
Т ПЛУС 

Договор  
бр.0507-205/1-

55 
 

321.500,оо без 
ДДВ 

      57.870,оо        
ДДВ 
379.370,оо   со 

ДДВ 
 
 

 

Оваа 
постапка 
е 

испраќан
а  за 

мислење 
до СЈН и 
добила 
од втор 
пат 

согласно
ст од 
СЈН 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.2567191  
со важност 

од 
05.06.2017 
до 

20.06.2018 

ОП-Набавка 
на 

електрична 
енергија 
(активна 
струја) 
16/2016 

23.06.2017 23.06.2018 √  СОЛАР
ПРО 
ХОЛДИ
НГ 

Договор  
бр.0507-138/1-

69 
 

4.868.533,оо 
без ДДВ 

      876.336,оо        
ДДВ 

5.744.869,оо   
со ДДВ 

 
 

Оваа 
постапка 
е 

испраќан
а  за 

мислење 
до СЈН и 
добила 
од втор 
пат 

согласно
ст од 
СЈН 

 
Периодо
т на 

испорака 
на струја 
за една 
година 
ќе 

започне 
од 

01.07.20
17 до 

30.06.20
18 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.79/2017 
со важност 

од 
18.07.2017 
до 

30.06.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
ОП-Набавка 
на нафта за 
греење  
17/2016 

17.07.2017 17.07.2018 √  ПУЦКО 
ПЕТРОЛ 

Договор  
бр.0507-298/1-

41 
 

7.670.000,оо 
без ДДВ 

  1.380.600,оо        
ДДВ 

9.050.600,оо   
со ДДВ 

 
Вкупната 
вредност на 
набавката не 
може да ја 
надмине 
висината на 
износот до 

10.000.000,оо 
без ДДВ, 
односно 

11.800.000,оо 
со ДДВ 

/ Банкарск
а 

гаранција 
бр.ГР2017/

533 со 
важност од 
17.07.2017 
до 

16.07.2018 

ОП-
Повторна 
набавка на 
кампус 
лиценци 
18/2016 

12.06.2017 
 
 
 

 
 

 

12.06.2018 
 
 
 
 

 

√  ИНТЕК 
СИСТЕ
М 
 
 
 

 

Договор  
бр.0507-372/1-

36 
 

2.739.881,оо 
без ДДВ 

     136.994,оо        
ДДВ 

2.876.875,оо   
со ДДВ 

 
 

Оваа 
постапка 
е 

испраќан
а  за 

мислење 
до СЈН и 
добила 
од прв 
пат 

согласно
ст од 
СЈН 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.1012142

7 со 
важност од 
12.06.2017 
до 

12.06.2018 
 
 
 
 

 
 

БПП-
Набавка на 
опрема за 
видео надзор  

19/2016 

12.06.2017 12.06.2018 √  АЛЕКС 
СИСТЕ
МИ 

Договор 
 бр.0507-197/1-

62 
 

803.257,оо без 
ДДВ 

    136.312,оо        
ДДВ 
939.569,оо   со 

ДДВ 
 

Оваа 
постапка 
е 

испраќан
а  за 

мислење 
до СЈН и 
добила 
од втор 
пат 

согласно
ст од 
СЈН 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.7274  со 
важност од 
23.06.2017 
до 

12.06.2018 
 
 

БПП- 
Набавка на 
лабораторис
ки мебел 
20/2016 

12.06.2017 12.06.2018 √  ДРВОДЕ
КОР-
ЕНТЕРИ
ЕР 

Договор  
бр.0507-199/1-

65 
 

462.738,оо без 
ДДВ 

Оваа 
постапка 
е 

испраќан
а  за 

мислење 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.2568643  
со важност 

од 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
     83.293,оо        
ДДВ 
   546.031,оо   
со ДДВ 

 

до СЈН и 
добила 
од втор 
пат 

согласно
ст од 
СЈН 

19.06.2017 
до 

30.06.2018 

БПП- 
Набавка на 
кулер за 

XRD 
21/2016 

16.06.2017 16.06.2018 √  МЕПРИ
НГ 

СЕРВИС
И 

Договор  
бр.0507-231/1-

55 
 

370.000,оо без 
ДДВ 

      66.600,оо        
ДДВ 
    436.600,оо   
со ДДВ 

 

Оваа 
постапка 
е 

испраќан
а  за 

мислење 
до СЈН и 
добила 
од втор 
пат 

согласно
ст од 
СЈН 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.04/437 
со важност 

од 
19.06.2017 
до 

31.08.2017 
 

Анекс бр.1 
со важност 

од 
21.06.2017 
до 

19.06.2018 
БПП- 
Повторна 
набавка на 
потрошен 
материјал за 
одржување 

22/2016 

16.06.2017 16.06.2018 √  КОНТИ
НЕНТА
Л 

Договор  
бр.0507-470/1-

36 
 

Дел 1-
електроматериј

али 
283.504,оо без 

ДДВ 
      51.031,оо        
ДДВ 
    334.535,оо   
со ДДВ 
 

Дел 2 –
материјали за 
водовод, 
баварски 
материјали, 
алати и друг 
потрошен 
материјал 

720.000,оо без 
ДДВ 

    129.600,оо        
ДДВ 
    849.600,оо   
со ДДВ 
 
Дел 3 –молеро 
фарбарски 
материјали 

195.000,оо без 
ДДВ 

Оваа 
постапка 
е 

испраќан
а  за 

мислење 
до СЈН и 
добила 
од прв 
пат 

согласно
ст од 
СЈН 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.568780 
со важност 

од 
19.06.2017 
до 

19.06.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
      35.100,оо        
ДДВ 
    230.100,оо   
со ДДВ 
 
вкупната 
вредност ЗА 
дел 1, 2 И 3 е 
1.198.504,оо 
без ДДВ 

      215.731,оо        
ДДВ 
   1.414.235,оо   
со ДДВ  

ОП- Набавка 
на издавачки 
и печатарски 
услуги 
23/2016 

14.07.2017 14.07.2018 √  2-ри 
АВГУСТ 

Договор  
бр.0507-466/1-

33 
 

1.170.000,оо 
без ДДВ 

     198.340,оо        
ДДВ 
  1.368.340,оо   
со ДДВ 
 
вкупната 
вредност не 
може да го 
надмине 
износот до 

3.000.000,оо 
без ДДВ 

3.540.000,оо   
со ДДВ 

 

/ Банкарск
а 

гаранција 
бр.571926 
со важност 

од 
14.07.2017 
до 

30.07.2018 
 

ОП-Набавка 
на горива 
24/2016 

15.08.2017 15.08.2018 √  МАКПЕ
ТРОЛ 

Договор  
бр.0507-464/1-

36 
 

2.248.353,оо 
без ДДВ 

     404.704,оо        
ДДВ 

2.653.057,оо   
со ДДВ 

 

/ Не се бара 
во 

договорот 
 
 

МН-Набавка 
на 

сервисирање 
на ПП 
апарати  
25/2016 

17.07.2017 17.07.2018 √  СИГУРН
ОСТ ДП 

Договор  
бр.0507-472/1-

43 
 

20.654,оо без 
ДДВ 

       3.718,оо        
ДДВ 
24.372,оо   со 

ДДВ  

/ Банкарск
а 

гаранција 
бр.ГЦ2017/

1120 со 
важност од 
17.07.2017 
до 

01.08.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
 

вкупната 
вредност не 
може да го 
надмине 
износот до 

100.000,оо без 
ДДВ 

118.000,оо   со 
ДДВ 

 
МН- Набавка 
на технички 
преглед за 
регистрација 
на возила 
(услуги за 
технички 
преглед, 
подготовка 

на 
документаци

ја и 
пресметка на 
јавни 

давачки за 
регистрација 
на возила 
26/2016 

24.07.2017 24.07.2018 √  ЗДРУЖЕ
НИЕ НА 
ВОЗАЧ
И 

Договор 
 бр.0507-474/1-

42 
 

61.369,оо без 
ДДВ 

     11.046,оо        
ДДВ 
72.415,оо   со 

ДДВ 
 

 

/ Банкарск
а 

гаранција 
бр.576030 
со важност 

од 
16.08.2017 
до 

31.08.2018 
 

МН- Набавка 
на годишен 
сервис на 
електронски 
микроскоп  

27/2016 

20.07.2017 20.07.2018 √  MIKROL
UX 

Договор 
 бр.0507-476/1-

40 
 

300.000,оо без 
ДДВ 

      54.000,оо        
ДДВ 
354.000,оо   со 

ДДВ 
 
 

Оваа 
постапка 
е 

испраќан
а  за 

мислење 
до СЈН и 
добила 
од прв 
пат 

согласно
ст од 
СЈН 

Не се бара 
во 

договорот 
 

БПП- 
Набавка на 
канцелариск
и и друг 
мебел-
мобилни 
архивски 
ормари 
28/2016 

25.09.2017 
 
 
 

 

25.09.2018 √  КОНЦЕ
ПТ СС 

 
 
 
 
 
 

 

Договор  
бр.0507-579/1-

68 
 

300.000,оо без 
ДДВ 

      54.000,оо        
ДДВ 
354.000,оо   со 

ДДВ  
 
 

 

Оваа 
постапка 
е 

испраќан
а  за 

мислење 
до СЈН и 
добила 
од прв 
пат 

согласно
ст од 
СЈН 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.ГР2017/

764 со 
важност од 
25.09.2017 
до 

25.09.2018 

МН-Набавка 
на клими  

/ / √  / / ПОНИШ
ТЕН 

/ 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
29/2016 

МН- Набавка 
на услуги за 
надворешна 
контрола на 
информатич
ки систем 
30/2016 

02.10.2017 02.10.2017 √  НЕТ-
БИТ 

Договор 
 бр.0507-682/1-

41 
 

20.698,оо без 
ДДВ 

       3.726,оо        
ДДВ 
24.424,оо   со 

ДДВ 
 

/ Банкарск
а 

гаранција 
бр.2446/17 
со важност 

од 
02.10.2017 
до 

02.10.2018 

ОП- Набавка 
на хотелски 
услуги 
31/2016 

27.10.2017 27.10.2018 √  АТЛАН
ТИС 

Договор  
бр.0507-765/1-

46 
 

0,01% 
провизија 
вкупната 
вредност не 
може да го 
надмине 
износот до 

1.500.000,оо 
без ДДВ 

1.770.000,оо   
со ДДВ 

 
 

/ 
  

Банкарск
а 

гаранција 
бр.5012167

5 со 
важност од 
27.10.2017 
до 

12.11.2018 
 

БПП- 
Набавка на 
канцелариск
и материјал 

32/2016 

06.10.2017 06.10.2018 √  УНИМА
К 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор  
бр.0507-757/1-

49 
 

Дел 1-
производи од 
хартија 

566.244,оо без 
ДДВ 

   101.924,оо        
ДДВ 
   668.168,оо   
со ДДВ 
 
Дел 2-друг 
потрошен 
материјал 

132.395,оо без 
ДДВ 

     22.897,оо        
ДДВ 
   155.292,оо   
со ДДВ 
 
Вкупната 
вредност за 
дел 1 и дел 2 е 

/ Банкарск
а 

гаранција 
бр.ГЦ2017/

1571 со 
важност од 
06.10.2017 
до 

06.11.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
698.639,оо без 

ДДВ 
    124.821,оо        
ДДВ 
    823.460,оо   
со ДДВ 

 
 

МН- Набавка 
на 

осигурување 
на возила 
33/2016 

/ / √  / / 
 
 

ПОНИШ
ТЕН 

/ 
 

МН-
Повторно 
набавка на 
осигурување 
на возила 
34/2016 

13.10.2017 13.10.2018 √  ЕВРОИ
НС 

ОСИГУР
УВАЊЕ 

Договор  
бр.0507-806/1-

42 
 

премијата за 1 
годишно 
осигурување 
изнесува 

110.452,оо без 
ДДВ 

 
вредноста на 
зелениот 
картон на 
возилата 
изнесува  

73.194,оо без 
ДДВ 

 
Вкупната 
вредност  на 
договорот 
изнесува  

183.646,оо без 
ДДВ 

 

/ Банкарск
а 

гаранција 
бр.58276.6 
со важност 

од 
17.10.2017 
до 

17.10.2018 
 

БПП- 
Поправка и 
тековно 
одржување 

на 
лабораторис
ка опрема 
35/2016 

06.11.2017 06.11.2018 √  ИНОТЕ
К 

СОЛУТ
ИОНС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор  
бр.0507-192/1-

54  
 

Дел 5-
сервисно 

одржување на 
опрема за 
анализа на 
масла 

120.000,оо без 
ДДВ 

      21.600,оо        
ДДВ 
    141.600,оо   
со ДДВ 

 
 

/  
 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.714/201

7 со 
важност од 
15.11.2017 
до 

06.11.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФАРМА
ХЕМ 

Дел 7-
сервисно 

одржување на 
лабораториска 
опрема-
хемиски 
величини 2 

10.000,оо без 
ДДВ 

       1.800,оо        
ДДВ 
     11.800,оо   
со ДДВ 

 
Дел 8-
сервисно 

одржување на 
лабораториска 
опрема-
хемиски 
величини 3 

20.000,оо без 
ДДВ 

       3.600,оо        
ДДВ 
     23.600,оо   
со ДДВ 

 
Дел 10-
сервисно 

одржување на 
читач на 
микроплочи 
20.000,оо без 

ДДВ 
       3.600,оо        
ДДВ 
     23.600,оо   
со ДДВ 

 
Вкупната 
вредност за 
дел 5, 7, 8 и 10 

е 
170.000,оо без 

ДДВ 
      30.600,оо        
ДДВ 
    200.600,оо   
со ДДВ 
 

Договор  
бр.0507-192/1-

55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Банкарск

а 
гаранција 
бр.1072/20

17 со 
важност од 
02.11.2017 
до 

19.11.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
Дел 14-
сервисно 

одржување на 
опрема за 
животна 
средина 1 

10.000,оо без 
ДДВ 

       1.800,оо        
ДДВ 
     11.800,оо   
со ДДВ 
 

Дел 16-
сервисно 

одржување на 
опрема за 
животна 
средина 3 

135.000,оо без 
ДДВ 

      24.300,оо        
ДДВ 
    159.300,оо   
со ДДВ 
 

Дел 17-
верификација 

на 
перформансите 

на 
инструментот 
индуктивно 
спрегната 
плазма со 
масена 

спектрометрија 
(ICP-MS) 

450.000,оо без 
ДДВ 

      81.000,оо        
ДДВ 
    531.000,оо   
со ДДВ 
 
Вкупната 
вредност за 
дел 14, 16 и 

17е 
595.000,оо без 

ДДВ 
   107.100,оо        
ДДВ 
   702.100,оо   
со ДДВ 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
 

 
БПП-Услуги 

за 
акредитација
, калибрација 

и 
сертификаци

ја 
36/2016 

06.11.2017 06.11.2018 √  ФАРМА
ХЕМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
МРТ 
ВАГИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор  
бр.0507-808/1-

52 
 

Дел 1-
калибрација на 
лабораториска 
опрема-

волуметрија 
15.581,оо без 

ДДВ 
       2.805,оо        
ДДВ 
     18.386,оо   
со ДДВ 
 

Дел 12-
калибрација на 
лабораториска 
опрема-масена 
спектрометрија 
232.400,оо без 

ДДВ 
      41.832,оо        
ДДВ 
    274.232,оо   
со ДДВ 
 
Вкупната 
вредност за 
дел 1 и 12 е 

247.981,оо без 
ДДВ 

      44.637,оо        
ДДВ 
    292.618,оо   
со ДДВ 

 
Договор  

бр.0507-808/1-
53 

 
Дел 2-

калибрација 
лабораториска 
опрема-

тежина/ваги 
34.788,оо без 

ДДВ 
       6.262,оо        
ДДВ 
     41.050,оо   
со ДДВ 
 

/ Банкарск
а 

гаранција 
бр.1071/20

17 со 
важност од 
02.11.2017 
до 

19.11.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.690/201

7 со 
важност од 
07.11.2017 
до 

06.11.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ФАРМА
ХЕМ-
СЕРВИС 

Дел 3-
калибрација на 
лабораториска 
опрема-

температура 1 
5.940,оо без 
ДДВ 

      1.069,оо        
ДДВ 
      7.009,оо   
со ДДВ 
 

Дел 4- 
калибрација на 
лабораториска 
опрема-

температура 2 
10.000,оо без 

ДДВ 
       1.800,оо        
ДДВ 
    11.800,оо   
со ДДВ 
 

Дел 5- 
калибрација на 
лабораториска 
опрема-

температура 3 
10.000,оо без 

ДДВ 
       1.800,оо        
ДДВ 
     11.800,оо   
со ДДВ 
 

Дел 8-
калибрација на 
фрижидери 
9.800,оо без 
ДДВ 

      1.764,оо        
ДДВ 
    11.564,оо   
со ДДВ 
 

Дел 14-
калибрација на 
микробранов 
систем за 
разложување 
на примероци 
10.000,оо без 

ДДВ 
       1.800,оо        
ДДВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Банкарск

а 
гаранција 
бр.1065/20

17 со 
важност од 
01.11.2017 
до 

16.11.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
    11.800,оо   
со ДДВ 
 
Вкупната 
вредност за 
дел 2, 3, 4, 5, 8 

и 14 е 
80.528,оо без 

ДДВ 
    14.495,оо        
ДДВ 
    95.023,оо   
со ДДВ 

 
 

Договор  
бр.0507-808/1-

54 
 

Дел 7-
калибрација на 
фрижидери 
7.000,оо без 
ДДВ 

      1.260,оо        
ДДВ 
      8.260,оо   
со ДДВ 
 

Дел 10-
калибрација на 
микробранов 
систем за 
разложување 
на примероци 
7.100,оо без 
ДДВ 

      1.278,оо        
ДДВ 
      8.378,оо   
со ДДВ 
 
Вкупната 
вредност за 
дел 7 и 10 е 

14.100,оо без 
ДДВ 

       2.538,оо        
ДДВ 
     16.638,оо   
со ДДВ 

 
 

МН-
Сервисирање 

/ / √ / / / ПОНИШ
ТЕН 

/ 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
на печатачи 
и ИТ опрема 

37/2016 
МН- 

Повторна 
набавка на 
клими 

38/2016 
 

/ / √ / / / ПОНИШ
ТЕН  

/ 

БПП-
Осигурување 
на подвижен 
и недвижен 
имот 

39/2016 

06.11.2017 06.11.2018 √  ВИНЕР 
ОСИГУР
УВАЊЕ  

Договор  
бр.0507-804/1-

54 
 

Вредноста на 
премијата за 1 
годишно 
осигурување 
изнесува 

443.059,оо без 
ДДВ 

нема ДДВ 

/ 
 

Банкарск
а 

гаранција 
бр. ГЧ 

2017/363 
со важност 

од 
14.11.2017 
до 

30.11.2018 

БПП-
Набавка на 
аргон, 

регулатор за 
аргон, 
хелиум и 
регулатор за 
хелиум 
 40/2016 

13.11.2017 13.11.2018 √  ТУРТЕЛ Договор  
бр.0507-763/1-

45 
 

Дел 1-интерни 
гасови: аргон и 
хелиум 

395.000,оо без 
ДДВ 

      71.100,оо        
ДДВ 
    466.100,оо   
со ДДВ 
 

Дел 2-
регулатори за  
аргон и хелиум 

4.900,оо без 
ДДВ 

         882,оо        
ДДВ 
      5.782,оо   
со ДДВ 
 
Вкупната 
вредност за 
дел 1 и 2 е 

399.900,оо без 
ДДВ 

      71.982,оо        
ДДВ 
    471.882,оо   
со ДДВ 
 

Оваа 
постапка 
е 

испраќан
а  за 

мислење 
до СЈН и 
добила 
од прв 
пат 

согласно
ст од 
СЈН 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.2586137 
со важност 

од 
13.11.2017 
до 

15.12.2018 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
БПП-

Оригинал 
тонери и 
драмови 
 41/2016 

16.11.2017 16.11.2018  √ АПОЛО Договор  
бр.0507-761/1-

46 
 

370.000,оо без 
ДДВ 

       66.600,оо        
ДДВ 
436.600,оо   со 

ДДВ 
 

Оваа 
постапка 
е 

испраќан
а  за 

мислење 
до СЈН и 
добила 
од прв 
пат 

согласно
ст од 
СЈН 

Банкарск
а 

гаранција 
бр.2586501 
со важност 

од 
15.11.2017 
до 

16.11.2018 

ОП-
Потрошен 
материјал за 
лаборатории 
и ситен 
инвентар 

 

   √   
 

Статус-
во тек е 
изработк
а на ТД 
и 

процеду
ра за 

објава на 
оглас 

 

БПП-
Одржување 
на чилер 

   √   Статус-
во тек е 
изработк
а на ТД 
и 

процеду
ра за 

објава на 
оглас 

 
 

БПП-
Набавка 
поправка и 
тековно 
одржување 

на 
високонапон
ски и 

нисконапонс
ки 

електрични 
инсталации 

   √   Статус-
во тек е 
изработк
а на ТД 
и 

процеду
ра за 

објава на 
оглас 

 

БПП-
Набавка на 
одржување 
на машински 
инсталации, 
котлари, 
водовод и 
канализација 

   √   Статус-
во тек е 
изработк
а на ТД 
и 

процеду
ра за 

објава на 
оглас 

 

МН-Набавка 
на надзор 
над изведба 

   √   Статус-
во тек е 
изработк
а на ТД 
и 
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Оглас бр. и 
предмет на 
набавката 

Датум на 
склучува
ње на 
договор 

Датум на 
истекување 
на договор 

Заврше
н 

Во тек Име на 
фирма 
со кој е 
склучен 
договор

от  

Вредност на 
договорот 

Забелеш
ка 

Банкарск
а 

гаранција 

	
процеду
ра за 

објава на 
оглас 

БПП-
Набавка на 
услуга за 
сертификаци
ја на систем 

за 
управување 
со квалитет 
согласно со 
стандардот 

ISO 
9001:2015 

   √   Статус-
во тек е 
изработк
а на ТД 
и 

процеду
ра за 

објава на 
оглас 

 

МН-Набавка 
на 

сервисирање 
на печатачи 
и ИТ опрема 

   √   Статус-
во тек е 
изработк
а на ТД 
и 

процеду
ра за 

објава на 
оглас 

 

МН-Набавка 
на 

новогодишн
и пакетчиња 
и украси 

   √   Статус-
во тек е 
изработк
а на ТД 
и 

процеду
ра за 

објава на 
оглас 

 

ОП-Набавка 
и 

резервација 
на авионски 
билети 

   √   Статус-
во тек е 
изработк
а на ТД 
и 

процеду
ра за 

објава на 
оглас 
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Број на 
оглас Предмет на договорот 

Вид на 
договор
от 

Вид на 
постапка 

Датум на 
креирање 

Датум на 
објава 

Краен 
рок Статус  

41/2017 Набавка на оригинал тонери и драмови Стоки 

Барање за 
прибирање 
понуди 
 

13.10.2017 
10:01 

13.10.2017 
12:40 

25.10.2017 
10:00 

Одлуката е јавно 
објавена 

40/2017 

Набавка на аргон, регулатор за аргон, хелиум 
и регулатор за хелиум Стоки 

Барање за 
прибирање 
понуди 

 

12.10.2017 
10:06 

12.10.2017 
12:44 

24.10.2017 
10:00 

Одлуката е јавно 
објавена 

39/2017 

Набавка на осигурување на подвижен и 
недвижен имот Услуги 

Барање за 
прибирање 
понуди 

 

06.10.2017 
13:04 

06.10.2017 
14:37 

17.10.2017 
10:00 

Одлуката е јавно 
објавена 

38/2017 Повторна набавка на клими Стоки 

Барање за 
прибирање 
понуди 

 

22.09.2017 
10:00 

22.09.2017 
12:54 

02.10.2017 
09:00 

Одлуката е јавно 
објавена 

37/2017 

Набавка на сервисирање на печатачи и ИТ 
опрема Услуги 

Барање за 
прибирање 
понуди 

 

19.09.2017 
14:18 

19.09.2017 
15:15 

26.09.2017 
09:00 

Одлуката е јавно 
објавена 

36/2017 

Набавка на услуги за акредитација, 
калибрација и сертификација на лаборатории Услуги 

Барање за 
прибирање 
понуди 

 

19.09.2017 
10:26 

19.09.2017 
14:00 

02.10.2017 
10:00 

Одлуката е јавно 
објавена 

35/2017 

Набавка на поправка и тековно одржување на 
лабораториска опрема Услуги 

Барање за 
прибирање 
понуди 

 

18.09.2017 
08:59 

18.09.2017 
10:00 

28.09.2017 
10:00 

Одлуката е јавно 
објавена 

34/2017 Повторна набавка на осигурување на возила Услуги 

Барање за 
прибирање 
понуди 

 

15.09.2017 
12:46 

15.09.2017 
13:19 

20.09.2017 
09:00 

Одлуката е јавно 
објавена 

33/2017 Набавка на осигурување на возила Услуги 

Барање за 
прибирање 
понуди 
 

07.09.2017 
09:41 

07.09.2017 
10:10 

13.09.2017 
09:00 

Одлуката е јавно 
објавена 

32/2017 Набавка на канцелариски материјал Стоки 
Барање за 
прибирање 
понуди 

01.09.2017 
14:09 

01.09.2017 
14:27 

13.09.2017 
10:00 

Одлуката е јавно 
објавена 

 
31/2017 
 

Набавка на хотелски услуги Услуги 

Отворена 
постапка 
 

01.09.2017 01.09.2017 21.09.2017 Објавен во други 
огласи 
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Број на 
оглас Предмет на договорот 

Вид на 
догово
рот 

Вид на 
постапка 

Датум 
на 
креирањ
е 

Датум 
на 
објава 

Краен 
рок Статус  

30/2017 

Набавка на услуги за надворешна 
контрола на информатички систем Услуги 

Барање за 
прибирањ
е понуди 

30.08.201
7 12:35 

30.08.20
17 14:32 

05.09.20
17 10:00 

Одлуката е 
јавно објавена 

29/2017 Набавка на клими Стоки 
Барање за 
прибирањ
е понуди  

21.08.201
7 13:07 

21.08.20
17 13:40 

29.08.20
17 10:00 

Одлуката е 
јавно објавена 

28/2017 

Набавка на канцелариски и друг 
мебел - мобилни архивски ормари Стоки 

Отворена 
постапка 
 

10.07.201
7 11:09 

10.07.20
17 11:35 

14.08.20
17 11:00 

Одлуката е 
јавно објавена 

26/2017 

Набавка на технички преглед за 
регистрација на возила (услуги за 
технички преглед,	подготовка на 
документација и пресметка на јавни 
давачки за регистрација на возила) 

Услуги 
Барање за 
прибирањ
е понуди  

20.06.201
7 11:26 

20.06.20
17 13:50 

03.07.20
17 10:00 

Одлуката е 
јавно објавена 

27/2017 

Набавка на Годишен сервис на 
електронски микроскоп Услуги 

Барање за 
прибирањ
е понуди 
 

19.06.201
7 11:07 

19.06.20
17 13:38 

30.06.20
17 10:00 

Одлуката е 
јавно објавена 

25/2017 

Набавка на сервисирање на ПП 
апарати	(протипожарна опрема) Услуги 

Барање за 
прибирањ
е понуди  

09.06.201
7 10:42 

09.06.20
17 15:17 

14.06.20
17 11:00 

Одлуката е 
јавно објавена 

24/2017 Набавка на горива Стоки 
Отворена 
постапка 
 

06.06.201
7 14:21 

06.06.20
17 15:02 

27.06.20
17 12:00 

Одлуката е 
јавно објавена 

23/2017 

Набавка на издавачки и печатарски 
услуги Услуги Отворена 

постапка	
06.06.201
7 12:11 

06.06.20
17 12:34 

27.06.20
17 11:00 

Одлуката е 
јавно објавена 

22/2017 

Повторна набавка на потрошен 
материјал за одржување Стоки 

Барање за 
прибирањ
е понуди 
 

11.05.201
7 09:43 

11.05.20
17 13:47 

23.05.20
17 11:00 

Одлуката е 
јавно објавена 

21/2017 Набавка на кулер за XRD Стоки 
Барање за 
прибирањ
е понуди 

10.05.201
7 13:13 

10.05.20
17 14:07 

22.05.20
17 10:00 

Одлуката е 
јавно објавена 
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Број на 
оглас Предмет на договорот 

Вид на 
догово
рот 

Вид на 
постапка 

Датум 
на 
креирањ
е 

Датум 
на 
објава 

Краен 
рок Статус   

17/2017 Набавка на нафта за греење Стоки Отворена 
постапка	 04.05.201

7 15:25 
05.05.20
17 14:38 

14.06.20
17 10:00 

Одлуката е 
јавно објавена  

20/2017 Набавка на лабораториски мебел Стоки 

Барање за 
прибирањ
е понуди 
 

27.04.201
7 10:29 

27.04.20
17 11:58 

09.05.20
17 12:00 

Одлуката е 
јавно објавена  

19/2017 Набавка на опрема за видеонадзор Стоки 

Барање за 
прибирањ
е понуди 
 

26.04.201
7 12:56 

26.04.20
17 14:06 

09.05.20
17 10:00 

Одлуката е 
јавно објавена  

18/2017 

Повторна набавка на кампус 
лиценци Стоки 

Отворена 
постапка 
 

21.04.201
7 10:28 

21.04.20
17 11:28 

11.05.20
17 11:00 

Одлуката е 
јавно објавена  

16/2017 

Набавка на електрична енергија 
(активна струја) Стоки 

Отворена 
постапка 
 

13.04.201
7 13:13 

19.04.20
17 09:52 

09.05.20
17 11:00 

Одлуката е 
јавно објавена  

15/2017 

Набавка на канцелариски и друг 
мебел Стоки 

Отворена 
постапка 
 

13.04.201
7 09:45 

13.04.20
17 12:45 

03.05.20
17 11:00 

Одлуката е 
јавно објавена  

14/2017 Набавка на гуми Стоки	

Барање за 
прибирањ
е понуди 
 
 

12.04.201
7 13:02 

12.04.20
17 15:00 

25.04.20
17 11:00 

Одлуката е 
јавно објавена  

13/2017 Набавка на компјутерска опрема Стоки 

Отворена 
постапка 
 
 

03.04.201
7 10:55 

03.04.20
17 15:07 

15.05.20
17 11:00 

Одлуката е 
јавно објавена  

12/2017 

Набавка на потрошен материјал за 
одржување Стоки 

Барање за 
прибирањ
е понуди 
 

30.03.201
7 13:06 

30.03.20
17 15:23 

11.04.20
17 11:00 

Одлуката е 
јавно објавена  

	

Број на 
оглас Предмет на договорот Вид на 

договорот 
Вид на 
постапка 

Датум на 
креирање 

Датум на 
објава Краен рок Статус  

11/2017 

Набавка на одржување на 
оптика Услуги Барање за 

прибирање 
понуди	

22.03.2017 
11:48 

22.03.2017 
13:58 

04.04.2017 
11:00 

Одлуката е 
јавно 
објавена	
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Број на 
оглас Предмет на договорот Вид на 

договорот 
Вид на 
постапка 

Датум на 
креирање 

Датум на 
објава Краен рок Статус  

10/2017 

Набавка на поштенски 
услуги (брза пошта) Услуги 

Барање за 
прибирање 
понуди	

09.03.2017 
13:40 

09.03.2017 
14:21 

14.03.2017 
11:00 

Одлуката е 
јавно 
објавена 

09/2017 

Набавка на годишен 
сервис на XRD Услуги 

Барање за 
прибирање 
понуди 
 

09.03.2017 
13:06 

09.03.2017 
14:16 

17.03.2017 
11:00 

Одлуката е 
јавно 
објавена 

08/2017 

Набавка на годишен 
сервис на ICP-MS, ICP-
AES 

Услуги 
Барање за 
прибирање 
понуди	

09.03.2017 
12:33 

09.03.2017 
14:12 

17.03.2017 
10:00 

Одлуката е 
јавно 
објавена 

07/2017 

Набавка на специјални 
средства за хигиена Стоки 

Отворена 
постапка 
 

08.03.2017 
10:34 

08.03.2017 
11:15 

28.03.2017 
11:00 

Одлуката е 
јавно 
објавена 

06/2017 

Набавка на кампус 
лиценци Стоки 

Отворена 
постапка 
 

24.02.2017 
09:37 

24.02.2017 
11:02 

16.03.2017 
11:00 

Одлуката е 
јавно 
објавена 

05/2017 

Набавка на угостителски 
услуги за 24 месеци Услуги 

Отворена 
постапка 
 

21.02.2017 
15:49 

22.02.2017 
12:34 

14.03.2017 
12:00 

Одлуката е 
јавно 
објавена 

04/2017	

Набавка на услуги за 
обезбедување на магацин 
за чување на руда на 
арсен и талиум во 
количина од 5 тона за 
период од една година во 
селото Мрежичко 

Услуги 

Барање за 
прибирање 
понуди 

11.12.2015 11.12.2015 17.12.2015 Објавен во 
други огласи 

03/2017 

Набавка на 
реконструкција на 
објекти 

Работи 
Отворена 
постапка 
 

08.02.2017 
14:44 

09.02.2017 
13:55 

01.03.2017 
11:00 

Одлуката е 
јавно 
објавена 

02/2017 

Набавка на сервисирање 
на возила Услуги 

Отворена 
постапка 
 

09.01.2017 
14:10 

09.01.2017 
14:37 

30.01.2017 
12:00 

Одлуката е 
јавно 
објавена 

01/2017 

Набавка на услуги за 
копнен транспорт Услуги 

Отворена 
постапка 

 

09.01.2017 
13:29 

09.01.2017 
15:07 

30.01.2017 
11:00 

Одлуката е 
јавно 
објавена 

46/2016 

Набавка на аргон, 
регулатор за аргон,	
хелиум и регулатор за 
хелиум 

Стоки 
Барање за 
прибирање 
понуди	

02.12.2016 
09:46 

02.12.2016 
11:00 

13.12.2016 
10:00 

Одлуката е 
јавно 
објавена 
 

45/2016	 	 Услуги	 Отворена 
постапка 02.12.2016 02.12.2016 22.12.2016 Објавен во 

други огласи 
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Број на 
оглас Предмет на договорот Вид на 

договорот 
Вид на 
постапка 

Датум на 
креирање 

Датум на 
објава Краен рок Статус  

Набавка на хотелски 
услуги	
	

	

44/2016	 Набавка на 
архитектонски услуги Услуги	

Барање за 
прибирање 
понуди	

29.11.2016 
12:55 

30.11.2016 
08:00 

13.12.2016 
11:00 

Одлуката е 
јавно 
објавена	
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ЦЕНТАР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ

Основна цел на Центарот за обезбедување со квалитет е развој 
и одржување на квалитетот и стандардите на високото образование 
на Универзитетот и во општеството, зголемување на квалитетот на 
образованието кое го добиваат студентите, асистирање во процесите 
на управување и подобрување на квалитетот на универзитетско 
ниво, обезбедување поддршка за интерната и екстерната евалуација, 
обезбедување транспарентност и едноставност на процедурите за 
евалуација на сите нивоа, информирање и едуцирање на студентите, 
наставничкиот кадар, техничкиот персонал и сите заинтересирани страни 
за важноста и потребата од развој и одржување на сопствена култура на 
квалитет на Универзитетот. 

Центарот за квалитет во соработка со Ректорската управа 
разработува и имплементира форми и процедури со кои ќе се осигури дека 
наставничкиот кадар вклучен во обуката на студентите е квалифициран и 
компетентен за работата која ја извршува.

Во текот на академската 2016/2017 студиска година ЦОК реализираше 
повеќе активности.
- За потребите на наставниците за избор/реизбор се направени 75 

наменски евалуации на наставници од сите факултети од страна на 
активните студенти на соодветните студиски програми. Евалуации се 
вршени со анонимна студентска анкета преку google drive системот и 
добиени се соодветни оценки за работата, предавањата и подготвеноста 
на наставниците за предавањата и работата со студентите.
Центарот беше носител на активностите за изработката на 

извештајот за самоевалуација на УГД за 2013 - 2015 година. Процесот 
опфати детална анализа на сите процеси на Универзитетот почнувајќи со 
изготвени прашалници за професорите и студентите, увид во состојбата 
со просторната и лабораториска опременост, анализа на бројот на 
студенти, вработени, финансиска анализа, анализа на собраните податоци 
и изготвување на SWOD анализа за одделните делови на Универзитетот, 
изработување на извештај со препораки за развој на Универзитетот.
- ЦОК беше носител и на „follow up“ посетата на тим за надворешна 

евалуација на УГД од EUA – IEP. Надворешната евалуација опфати 
анализа на тековната состојба и споредба со препораките од првата 
надворешна евалуација, изготвување извештај за потребите на 
евалуацијата во кои беа обработени информации поврзани со 
работењето и унапредувањето на квалитетот на сите нивоа на 
Универзитетот, анализа на дадените одговори во „Progress report“ во 
2015 година, давање одговор на забелешките кои не се адресирани до 
сега и организирање на посета на евалуаторите. Писмениот извештај 
за надворешната евалуација е во процес на изработка и се очекува 
наскоро. 

- Во текот на оваа студиска година претставник од ЦОК беше 
активно вклучен во ревизијата и унапредувањето на правилниците, 
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процедурите, работните упатства и обрасците кои се дел од Системот 
за менаџмент со квалитет на УГД и нивно усогласување согласно со 
потребите на вработените и студентите и согласно со новиот стандард 
ИСО 9001:2105.

- На почетокот на јуни 2017 година претставник од ЦОК беше дел од 
administrative staff week преку Erasmus+ програмата во Техничкиот 
универзитет во Мадрид каде што се запозна со канцеларијата 
за квалитет на УПМ Мадрид и со проректорот за квалитет на 
Универзитетот. Разменети се мислења и направен е увид во работата 
на тимот за квалитет од каде што има расположение за понатамошна 
соработка во поглед на подобрување на квалитетот на наставата и 
работата на УГД.

- Претставник од ЦОК беше директно одговорен за подготовката на 
Информаторите за прв циклус на студии заедно со продеканите на 
сите наставни единици и имплементацијата на истите во е - индекс 
системот на УГД.
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ОДДЕЛ ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ

Служба за обезбедување
Службата за сопствено обезбедување брои 28 обезбедувачи, кои 

се распоредени во следниве објекти: Ректорат, Правен факултет, К-2, 
Наставен центар Струмица, Кочани, Амзибегово и Плачковица. Во 
текот на годината е поставен и професионален видеонадзор со вкупно 65 
надворешни камери кои се поставени на сите објекти во Штип, со што 
е олеснета работата на службата односно се има поголема прегледност 
на безбедноста на објектите. Видеонадзорот е поставен во Ректоратот во 
портирница каде што се следи 24 часа од страна на обезбедувачите. За 2018 
година се планира набавка на работни облеки. Во другите градови како: 
Радовиш, Скопје, Кавадарци, Виница, Прилеп, Пробиштип и Гевгелија за 
обезбедувањето се грижи приватно обезбедување. Во текот на годината 
се вршени контроли од страна на МВР и од страна на раководителот на 
Одделот за општи и заеднички работи.

Хигиенска служба
Хигиенската служба брои 43 хигеничарки кои се распоредени во 

18 објекти. Бројот на хигиеничари во објектите зависи од големината 
и потребите на објектот. Во 2018 година се планира набавка на нови 
униформи за работа. Редовно се снабдуваат сите објекти со хигиенски 
средства, секоја година за време на сезонскиот грип се врши детална 
дезинфекција со посебни средства за дезинфекција. Исто така, редовно 
во објектите се врши дезинсекција, деритизација и дезинфекција која 
оваа година беше извршена во летниот период. Направена е и вонредна 
дезинсекција во Радовиш по пријава дека во дворната површина се појавиле 
штетници.
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КАБИНЕТ НА ПРОРЕКТОР ЗА НАУКА
 

Извештајот за 2017 година содржи активности реализирани согласно 
со надлежностите на Школата за докторски студии, Наставно-научниот 
совет на докторски студии на Кампус 2 , Наставно-научниот совет на 
доктортски студии на Кампус 3 и Наставно- научниот совет на докторски 
студии на Кампус 4, Фондот за стипендирање на вработените на УГД, 
Фондот за финансирање на научноистражувачка работа, специјализациите 
на здравствените работници, втор циклус студии, трет циклус студии, 
работите и работните задачи на вработените кои биле планирани и 
дополнителни активности кои произлегоа од актуелните прашања и 
случувања.

Планираните активности за работа за 2017 год. се реализирани во 
целост.

Во текот на 2017 година се реализирани и дополнителни активности, 
согласно со потребите на Универзитетот.

Во спроведувањето на активностите во тековната 2017 година 
непосредно се соработуваше со единиците на Универзитетот и 
универзитетските центри. 

Во текот на 2017 година, активностите ги вршеа секретар, советник, 
референт, студентски прашања за втор и студентски прашања за трет 
циклус студии, каде што се вработени тројца референти за втор циклус 
студии и еден раководител кој воедно е раководител и на студентски 
прашања и на првиот циклус студии и еден референт за трет циклус 
студии. 

Во учебната 2016/2017 година се реализирани многубројни 
активности поврзани со горенаведените надлежности.

Процесирани се:
1. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата 

и обврските на студентите на втор циклус студии;
2. Постапки за одбрана на специјалистички и магистерски трудови;
3. Реализирање на активности за спроведување на Конкурс за 

запишување на студенти на втор циклус студии за учебната 2017/2018 
година;

4. Промоција на магистрираните/специјализирани студенти;
5. Реализирање на Конкурс за запишување на кандидати на 

специјализации за здравствени работници за учебната 2016/2017 
година; (октомври 2016 г., кофинансирани 1.12. 2016 и 1.3. 2017 г.).

6. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата 
и обврските на здравствени работници со високо образование од 
областа на медицината;

7. Изработка на документација потребна на Одделот за сметководство 
за исплата на сите учесници и институции вклучени во реализација на 
специјализациите на здравствените работници;
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8. Изработка на сите правни акти, потребни за реализација на 
специјализациите за здравствените работници;

9. Постапки за полагање на специјалистички испити;
10. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата 

и обврските на студентите на трет циклус студии;
11. Постапки за одбрана на докторска дисертација;
12. Активности на Школата за докторски студии, административна 

поддршка на Наставно-научниот совет на докторски студии на 
Кампус 2, Наставно-научниот совет на докторски студии на Кампус 
3 и Наставно-научниот совет на докторски студии на Кампус 4; 

13. Конурс за запишување на студенти на трет циклус студии - докторски 
студии за учебната 2017/2018 година;

14. Промоција на доктори на науки;
15. Процесирање на постапките за избор на соработници и наставници на 

единиците на Универзитетот;
16. Изработка на предлог акти за потребите на Универзитетот;
17. Постапки за одобрување на стипендии за трет циклус студии – 

докторски студии на вработени соработници на Универзитетот, од 
надлежноста на Управниот одбор на Фондот за стипендирање на 
вработени на УГД;

18. Постапките за одобрување на средства за финансирање на 
научноистражувачки проекти од Фондот за научноистражувачка 
работа при УГД;

19. Постапки за акредитација за акредитација на ментори на втор циклус 
студии;

20. Постапки за акредитација на ментори на трет циклус студии.

Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, 
правата и обврските на студентите на втор циклус студии

Службата за студенти за втор циклус студии опслужува тринаесет 
единици на Универзитетот на кои се реализираат студии од втор циклус 
(магистерски едногодишни, магистерски двогодишни, специјалистички 
едногодишни). 

Референтите за студентски прашања за втор циклус студии и 
секретарот во извештајниот период имаат процесирано повеќе од 
петстотини (500) различни барања и молби од студенти на втор циклус 
студии.

Постапки за одбрана на специјалистички и магистерски трудови 
Процесирањето на јавните одбрани на специјалстичките/

магистерските трудови на студентите на единиците се врши со 
административна поддршка од секретарот, референтите за втор циклус 
студии и секретарите на единиците. Во текот на 2017 година процесирани 
се одбрани на магистерски/специјалистички трудови на сите единици на 
Универзитетот кои се акредитирани за втор циклус студии. 
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Реализирање на Конкурс за запишување на студенти на втор 
циклус студии за учебната 2016/2017 година

Во текот на оваа година Универзитетот објави и го реализира 
Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус студии за учебната 
2016/2017 година.

Конкурсот беше распишан за четиринаесет единици на Универзитетот 
за акредитирани повеќе од педесет студиски програми и модули. Запишани 
се вкупно сто шеесет и седум студенти на втор циклус студии.

Започната беше и постапката за реализирање на Конкурс за 
запишување на студенти на втор циклус студии за учебната 2017/2018 
година.

Промоција на магистрирани/специјализирани студенти
Во текот на 2017 година беше извршено промовирање на дипломираните 

студенти на втор циклус магистерски и специјалистички студии и тоа во 
рамките на прославата на патрониот ден на Универзитетот и во текот 
на септември. Референтите за втор и трет циклус студии дадоа целосна 
административна поддршка за успешно промовирање на магистрираните/
специјализираните студенти од сите единици на Универзитетот кои 
изведуваат втор циклус студии. Промоциите и свеченото доделување на 
дипломите на магистрираните /специјализираните студенти се одвиваше 
на единиците. 

Реализирање на активности за спроведување на Конкурс за 
запишување на специјализанти за учебната 2017/2018 година и 
спроведување на постапка за запишување на приватни кофинансирани 
специјализанти доделени од страна на Министерство за здравство на 
РМ

Во текот на оваа година Универзитетот го објави и го реализира 
Конкурсот за приjaвување на кандидати за запишување/одобрување на 
специјализација и супспецијализација на здравствени работници со високо 
образование од областа на медицината 2017 година.

Конкурсот за 2017 година беше распишан за вработени здравствени 
работници во јавни здравствени установи, во повеќе области според 
Програмата за изменување и дополнување на програмата за потребите 
од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата 
на здравствени установи за 2017 година. Вкупно беа распишани 25 
специјализации и супспецијализации за потребите на јавните здравствени 
установи.

Конкурсот беше распишан и за вработени здравствени работници 
во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени во 
повеќе области, каде што беа запишани вкупно 19 специјализанти.

Во текот на оваа година Универзитетот спроведе и постапка за 
запишување на приватни кофинансирани специјализанти, со претходно 
добиени решенија за запишување на кофинансирана приватна 
специјализација, издадени од министерот за здравство на Република 
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Македонија, во согласност со Програмата за едукација на лекари и 
медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно 
супспецијализација на здравствените работници и здравствените 
соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни 
лица и невработени за 2016 година („Сл.весник на Република Македонија“ 
бр. 24/2016, 65/2016, 121/2016 и 176/2016).

Запишување на приватните кофинансирани специјализанти се 
спроведе во два наврати, во декември 2016 година кога беа запишани 25 
специјализанти и во март 2017 година кога беа запишани 5 специјализанти.

Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, 
правата и обврските на здравствени работници со високо образование 
од областа на медицината

Процесирање на сите поднесени молби, пријави и најразлични барања 
поврзани со статусот, правата и обврските на здравствени работници со 
високо образование од областа на медицината.

Изработка на документација потребна на Одделот за 
сметководство за исплата на сите учесници и институции вклучени 
во реализација на специјализациите односно специјалистичките 
турнуси

Изработени се пресметки, барања и налози за исплата на сите учесници 
во реализацијата на специјалистичките турнуси, теоретската настава и 
исплата на членови на комисии за полагање на специјалистички испит, за 
секој специјализант посебно, барања за фактурирање на институции каде 
што се реализираат специјалистичките турнуси и сл.

Изработка на сите правни акти, потребни за реализација на 
специјализациите и за потребите на Одборот за специјализации

Изработени се сите општи правни акти (правилници, обрасци) и 
поединечни правни акти потребни за реализација на специјализациите и 
тоа: одлуки, решенија, записници, договори и сл.

Изработени се и сите правни акти за потребите на седниците на 
Одборот за специјализации и тоа: покани, одлуки, записници и сл.

Постапки за полагање на специјалистички испити. 
Во извештајната година успешно беа положени специјалистичките 

испити на пријавените кандидати на кои им беше одобрено полагањето. 
Истите успешно го положија специјалистичкиот испит, по спроведената 
постапка се стекнаа со звање специјалисти од нивните области: д-р Сарита 
Кадрова, д-р Емилија Рамбабова, д-р Благица Хаџи Василева и д-р Дијана 
Ангеловска.

Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, 
правата и обврските на студентите на трет циклус студии

Во текот на извештајната година се процесирани сите молби, пријави 
и најразлични барања поврзани со статусот, правата и обврските на 
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студентите на трет циклус студии.
Трет циклус студии во учебната 2016/2017 се реализира на Кампус 2, 

Кампус 3 и Кампус 4. Во учебната 2016/2017 година се процесирани сите 
поднесени различни барања и молби од студенти на трет циклус студии.

Постапка за одбрана на докторска дисертација
Во извештајната година беа процесирани одбраните на докторските 

дисертации на пријавените кандидати. Истите успешно ја извршија 
одбраната на докторските дисертации и со позитивната оценка на 
комисиите за одбрана, по јавно спроведената одбрана се стекнаа со звање 
доктори на науки: Александар Котевски, Билјана Ковачевиќ, Ванчо 
Аџиски, Викторија Максимова, Владимир Маневски, Радмила Каранакова, 
Шабан Јакупи, Далибор Серафимовски и Димитрија Ангелков.   

Активности на Школата за докторски студии, административна 
поддршка на Наставно-научниот совет на докторски студии на 
Кампус 2, Наставно-научниот совет на докторски студии на Кампус 3 
и Наставно-научниот совет на докторски студии на Кампус 4 

Во согласност со надлежноста на Школата за докторски студии во 
чиј состав се Наставно-научниот совет на докторски студии на Кампус 2, 
Наставно-научниот совет на докторски студии на Кампус 3 и Наставно-
научниот совет на докторски студии на Кампус 4 одржани се седници на 
кои се донесени долунаведените одлуки.

Наставно-научниот совет на докторски студии на Кампус 2 ги донесе 
следните одлуки:

24.  седница:
- Одлука со која се формира Комисија за одбрана на докторска 

дисертација на студентот м-р Ванчо Аџиски. Во Комисијата се 
именуваат: проф. д-р Зоран Десподов, претседател, проф. д-р Зоран 
Панов, член, проф. д-р Благој Голомеов, член, проф. д-р Дејан 
Мираковски, (интерен ментор) член и проф. д-р Никола Лилиќ, 
(екстерен ментор) член. Се закажува јавна одбрана на докторската 
дисертација на 25.11.2016 г. со почеток во 11 часот во свечената сала 
на Земјоделски факултет при УГД, Кампус 2.

- Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија 
за оценка на докторската дисертација под наслов „Испитување на 
квалитетот на подземните води во Струмичкиот регион како важен 
ресурс во земјоделското производство“ од докторандот м-р Билјана 
Ковачевиќ бр. 1003-8832 од 10.10.2016 г. Се формира Комисија 
за одбрана на докторските дисертации во состав: проф. д-р Блажо 
Боев, претседател, проф. д-р Душан Спасов, член, проф. д-р Љупчо 
Михајлов, член, проф. д-р Саша Митрев, (ментор) член и проф. д-р 
Зоран Здравковски, (екстерен ментор) член. Се определува датум за 
јавна одбрана 21.12.2016 г. во 12 часот. 
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25. седница:
- Одлука со која се усвојува во целост Извештајот на Рецензентската 

комисија за оценка на докторската дисертација со наслов 
„Отстранување на јони на никел, кобалт и хром од водени раствори 
со примена на природен зеолит“ од докторандот м-р Шабан Јакупи. 
Се закажува јавна одбрана на докторската дисертација на ден 
29.12.2016 г. со почеток во 11.30 часот на Кампус 2, Универзитет 
„Гоце Делчев“ -Штип, пред Комисијата во состав: проф. д-р Благој 
Голомеов, претседател, проф. д-р Борис Крстев, член, проф. д-р 
Мирко Маринковски, член, проф. д-р Мирјана Голомеова, (ментор) 
член и проф. д-р Кирил Лисичков, (екстерен ментор) член.

- Одлука за усвојување во целост на Извештајот од Рецензентската 
комисија за оценка на докторската дисертација со наслов „Адаптивен 
систем за давање на препораки врз основа на тагови во е-учење“ од 
докторандот м-р Александар Котевски. Се закажува јавна одбрана на 
докторската дисертација на 29.1.2017 г., со почеток во 12 часот во 
конференциската сала на Правен факултет, УГД, пред Комисијата во 
состав: вон. проф. д-р Сашо Коцески, претседател, проф. д-р Цвета 
Мартиновска Банде, член, ментор, проф. д-р Игор Неделковски, 
член, екстерен ментор, проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска, член, 
вон. проф. д-р Александра Милева, член. 

- Одлука за усвојување на Извештајот од Рецензентската комисија 
за оценка на докторската дисертација под наслов „Комплексна 
интерпретација на геофизички методи“ од докторандот м-р Владимир 
Маневски бр. 1003-88/5 од 8.11.2016 г. Се закажува јавна одбрана на 
докторската дисертација на ден 29.12.2016 г. со почеток во 13 часот 
во свечената сала на УГД, Кампус 2, пред Комисијата во состав: 
проф. д-р Гоше Петров, претседател, проф. д-р Тодор Серафимовски, 
член, проф. д-р Крсто Блажев, член, проф. д-р Тодор Делипетров, 
(интерен ментор) член, проф. д-р Драгана Черних, (екстерен ментор) 
член. 

- Одлука за одобрување на Барањето бр. 1003-83/2 од 22.11.2016 г. 
за продолжување на рокот за студирање, поднесено од Александра 
Ристеска, запишана на студиската програма Компјутерска техника 
и информатика во учебната 2011/2012 година, се продолжува рокот 
за завршување на докторските студии и одбрана на докторската 
дисертација од м-р Александра Ристеска, до 19.12.2018 г.

26. седница:
- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии на 

Драги Пелтечки од Струмица му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
на студиската програма Рударство во учебната 2016/2017 година. На 
кандидатот му се одобрува запишување на трет циклус-докторски 
студии врз основа на позитивното Мислење од ННС на ФПТН бр. 
1702-338/3 од 21.12.2016 г.
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- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии на 
Беким Селими од Ферижај, Косово, му се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Применета геологија и геофизика во 
учебната 2016/2017 година. На кандидатот му се одобрува запишување 
на трет циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење 
од ННС на ФПТН бр. 1702-338/3 од 21.12.2016 г. Му се определуваат 
диференцијални испити: Сеизмотектоника и Основи на геофизика.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии на 
Саше Митрев од Штип му се одобрува запишување на трет циклус-
докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на 
студиската програма Применета геологија и геофизика во учебната 
2016/2017 година. На кандидатот му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење од 
ННС на ФПТН бр. 1702-338/3 од 21.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии 
на Влатко Јовановски од Штип му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
на студиската програма Применета геологија и геофизика во учебната 
2016/2017 година. На кандидатот му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење од 
ННС на ФПТН бр. 1702-338/3 од 21.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии на 
Ирена Стојкова од Штип ѝ се одобрува запишување на трет циклус-
докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на 
студиската програма Биотехнологија, селекција и семепроизводство 
во учебната 2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува 
запишување на трет циклус-докторски студии врз основа на 
позитивното Мислење од ННС на ЗФ бр. 1302-233/32 од 12.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии на 
Теодора Стојанова од Струмица ѝ се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
на студиската програма Машинство во учебната 2016/2017 година. 
На кандидатката ѝ се одобрува запишување на трет циклус-докторски 
студии врз основа на позитивното Мислење од ННС на МФ.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии 
на Самоил Самак од Прилеп му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Наука и технологија на композитни 
материјали во учебната 2016/2017 година. На кандидатот му се 
одобрува запишување на трет циклус-докторски студии врз основа 
на позитивното Мислење од ННС на ТТФ.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии на 
Александар Велинов од Кочани му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
на студиската програма Компјутерска техника и информатика во 
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учебната 2016/2017 година. На кандидатот му се одобрува запишување 
на трет циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење 
од ННС на ФИ бр.1302-182/3 од 13.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии 
на Бисерка Петровска од Скопје ѝ се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
на студиската програма Компјутерска техника и информатика 
во учебната 2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува 
запишување на трет циклус-докторски студии врз основа на 
позитивното Мислење од ННС на ФИ бр. 1302-182/3 од 13.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии 
на Мирјана Коцалева од Штип ѝ се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
на студиската програма Компјутерска техника и информатика 
во учебната 2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува 
запишување на трет циклус-докторски студии врз основа на 
позитивното Мислење од ННС на ФИ бр. 1302-182/3 од 13.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии на 
Агон Буџаку од Печ, Косово, условно му се одобрува запишување на 
трет циклус студии на студиската програма Компјутерска техника и 
информатика, во учебната 2016/2017 година. На кандидатот условно 
му се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии врз 
основа на Мислење од ННС на ФИ бр. 1302-182/3 од 13.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии 
на Казим Хусени од Митровица, Косово, условно му се одобрува 
запишување на трет циклус студии на студиската програма Применета 
геологија и геофизика, во учебната 2016/2017 година. На кандидатот 
условно му се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии 
врз основа на позитивното Мислење од ННС на ФПТН бр. 1702-338/3 
од 21.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии на 
Лаудим Беќири од Пеќ, Косово, условно му се одобрува запишување 
на трет циклус студии на студиската програма Компјутерска техника 
и информатика, во учебната 2016/2017 година. На кандидатот условно 
му се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии врз 
основа на Мислењето од ННС на ФИ бр. 1302-182/3 од 13.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии 
на Линдита Локу од Приштина, Косово, условно ѝ се одобрува 
запишување на трет циклус студии на студиската програма 
Компјутерска техника и информатика, во учебната 2016/2017 година. 
На кандидатката условно ѝ се одобрува запишување на трет циклус-
докторски студии врз основа на Мислењето од ННС на ФИ бр. 1302-
182/3 од 13.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии на 
Хелал Лума од Качаник, Косово, условно му се одобрува запишување 
на трет циклус студии на студиската програма Преработка и контрола 
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на анимални производи, во учебната 2016/2017 година. На кандидатот 
условно му се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии 
врз основа на позитивното Мислење од ННС на ЗФ бр. 1302-233/32 
од 12.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии 
на Мартин Ѓорѓиев од Штип не му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
на студиската програма Рударство во учебната 2016/2017 година.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии 
на Евица Ефтимова од Штип ѝ се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
на студиската програма Компјутерска техника и информатика 
во учебната 2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува 
запишување на трет циклус-докторски студии врз основа на 
позитивното Мислење од ННС на ФИ бр. 1302-182/3 од 13.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии 
на Филип Кочоски од Прилеп му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Наука и технологија на композитни 
материјали во учебната 2016/2017 година. На кандидатот му се 
одобрува запишување на трет циклус-докторски студии врз основа на 
позитивното Мислење од ННС на ТТФбр.2302-115/5 од 12.12.2016 г. 
и определување на диференцијални испити: Влакна од нови полимери, 
Технички текстил и Механички својства на текстилни материјали.

- Одлука за формирање Комисија за утврдување на подобноста 
на темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд за 
кандидатката м-р Александра Ристеска во состав: вонр. проф. д-р 
Сашо Коцески, претседател, проф. д-р Владо Гичев, член (интерен 
ментор), Проф.д-р Јосиф Јосифовски, член. Комисијата има задача 
во рок од три (3) месеци од денот на формирањето, до Наставно-
научниот совет на докторски студии на Кампус 2 да достави извештај 
за подобноста на темата, тезите и оспособеноста на кандидатот за 
научна работа.

27. седница:
- Одлука за давање на согласност на Одлуката бр.1702-338/8 од 

21.12.2016 г. за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 
програма за трет циклус – докторски студии на Факултетот за 
природни и технички науки, донесена на 20.12.2016 година на седница 
на Наставно-научниот совет на ФПТН, за студиската програма 
Површинска експлоатација.

- Одлуката бр.1702-338/7 од 21.12.2016 г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Факултетот за природни и технички науки, донесена на 
20.12.2016 година на седница на Наставно-научниот совет на ФПТН 
за студиската програма Подготовка на минерални суровини.
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- Одлуката бр.1702-338/6 од 21.12.2016 г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Факултетот за природни и технички науки, донесена на 
20.12.2016 година на седница на Наставно-научниот совет на ФПТН, 
за студиската програма Подземна експлоатација.

- Одлуката бр.1702-309/13 од 6.12.2016 г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Факултетот за природни и технички науки, донесена на 
2.12.2016 година на седница на Наставно-научниот совет на ФПТН, 
за студиската програма Геологија и геофизика.

- Одлуката бр.1702-309/14 од 6.12.2016г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Факултетот за природни и технички науки, донесена на 
2.12.2016 година на седница на Наставно-научниот совет на ФПТН, 
за студиската програма Наоѓалишта на минерални суровини.

- Одлуката бр.1702-309/15 од 6.12.2016 г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Факултетот за природни и технички науки, донесена на 
2.12.2016 година на седница на Наставно-научниот совет на ФПТН, 
за студиската програма Петрологија, минерологија и геохемија.

- Одлуката бр.1702-309/17 од 6.12.2016 г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Факултетот за природни и технички науки, донесена на 
2.12.2016 година на седница на Наставно-научниот совет на ФПТН, 
за студиската програма Хидрологија и геотехника.

- Одлуката бр.1302-233/8 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Земјоделски факултет, донесена на 12.12.2016 година на 
седница на Наставно-научниот совет на ЗФ, за студиската програма 
Растителна биотехнологија.

- Одлуката бр.1302-233/3 од 12.12.2016г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Земјоделски факултет, донесена на 12.12.2016 година на 
седница на Наставно – научниот совет на ЗФ, за студиската програма 
Фитомедицина.

- Одлуката бр.1302-233/6 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Земјоделски факултет, донесена на 12.12.2016 година на 
седница на Наставно-научниот совет на ЗФ, за студиската програма 
Преработка и контрола на анимални производи.

- Одлуката бр.1302-233/4 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Земјоделски факултет, донесена на 12.12.2016 година на 
седница на Наставно- научниот совет на ЗФ, за студиската програма 
Лозарство.

- Одлуката бр.1302-233/10 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат 
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за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Земјоделски факултет, донесена на 12.12.2016 година на 
седница на Наставно-научниот совет на ЗФ, за студиската програма 
Генетика и селекција на растителното производство.

- Одлуката бр.1302-233/5 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Земјоделски факултет, донесена на 12.12.2016 година на 
седница на Наставно-научниот совет на ЗФ, за студиската програма 
Енологија.

- Одлуката бр.1302-233/9 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Земјоделски факултет, донесена на 12.12.2016 година на 
седница на Наставно-научниот совет на ЗФ, за студиската програма 
Наука за земјиштето и хидрологија.

- Одлуката бр.1302- 233/7 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Земјоделски факултет, донесена на 12.12.2016 година на 
седница на Наставно-научниот совет на ЗФ, за студиската програма 
Растително производство.

- Одлуката бр.2302-111/4 од 29.11.2016 г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Технолошко-техничкиот факултет, донесена на 29.11.2016 
година на седница на Наставно-научниот совет на ТТФ, за студиската 
програма Наука и технологија на текстил.

- Одлуката бр.1802-113/11 од 12.12.2016 г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Електротехнички факултет, донесена на 12.12.2016 година 
на седница на Наставно-научниот совет на ЕТФ, за студиската 
програма Електроенергетика и автоматика.

- Одлуката бр.1302-182/17 од 13.12.2016 г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Факултетот за информатика, донесена на 13.12.2016 
година на седница на Наставно-научниот совет на ФИ, за студиската 
програма Математички науки.

- Одлуката бр.1302-182/18 од 13.12.2016 г. за усвојување на Елаборат 
за акредитација на студиска програма за трет циклус – докторски 
студии на Факултетот за информатика, донесена на 13.12.2016 
година на седница на Наставно-научниот совет на ФИ, за студиската 
програма Компјутерска техника и информатика.

- Одлука за утврдување на универзитетски изборни предмети за трет 
циклус студии и тоа:
–• Заштита при работа, предметен наставник проф. д-р Дејан 

Мираковски (ФПТН); 
–• Географски информационен систем (ГИС), предметен наставник 

проф. д-р Тодор Делипетров (ФПТН); 
–• Методи во биохемиски-физиолошки истражувања, предметни 
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наставници проф. д-р Лилјана Колева Гудева и проф. д-р Рубин 
Гулабоски (ЗФ); 

–• Методи во научноистражувачката работа, предметни наставници 
доц. д-р Емилија Арсов и проф. д-р Саша Митрев (ЗФ);

–• Дизајн и примена на текстилни композити, предметни наставници 
проф. д-р Винета Сребренкоска и проф. д-р Димко Димески 
(ТТФ); 

–• Рециклирање на текстил, предметни наставници доц. д-р Ацо 
Јаневски, проф. д-р Винета Сребренкоска и проф. д-р Димко 
Димески (ТТФ);

–• Конечни елементи – напредни поглавја и примени (ФИ);
–• Бизнис процеси и информациони системи (ФИ).

- Одлука за усвојување на Барање бр.1003-84/1 од 30.1.2017 година 
за определување на датум за одбрана на докторската дисертација од 
докторандот Александар Котевски и се определи нов датум за одбрана 
24.2.2017 г. со почеток во 11 часот, во свечената сала на Земјоделски 
факултет при УГД, Кампус 2.

28. седница:
- Одлука за Предлог-конкурс за запишување на студенти на трет 

циклус студии и предлог – број за запишување на студенти на трет 
циклус –докторски студии.

- Одлука за формирање комисија за утврдување на подобноста на 
темата, тезите и кандидатот за изработка на докторската дисертација 
за кандидатот м-р Везирка Јанкулоска во состав: проф. д-р Виолета 
Иванова Петропулос – претседател, проф. д-р Горица Павловска - 
член (професор на Технолошко-технички факултет при УКЛО 
Битола) и проф. д-р Илија Каров, член.

- Одлука за усвојување на Барањето бр.1003-86/1 од 28.3.2017 г. 
за формирање на формирање на Комисија за оценка и одбрана на 
докторската дисертација од кандидатот м-р Димитрија Ангелков и 
формирање на комисија за оценка на докторската дисертација во 
состав: Сашо Коцески, претседател, вон. проф. Цвета Мартиновска 
Банде, ментор, ред. проф. Андреа Кулаков, екстерен ментор, вон. 
професор од Факултет за информатички науки и компјутерско 
инженерство, УКИМ – Скопје, Владо Гичев, член, ред. професор, 
Виолета Димовска, член, ред. професор Земјоделски факултет, УГД 
– Штип.

- Одлука за усвојување на Барањето бр.1003-86/2 од 30.3.2017 г. 
за формирање на Комисија за оценка и одбрана на докторската 
дисертација од кандидатот м-р Далибор Серафимовски и формирање 
на комисија за оценка на докторската дисертација и формирање на 
комисија за оценка на докторската дисертација во состав: вонр. проф. 
д-р Зоран Здравев, претседател, вонр. проф. д-р Благој Делипетрев, 
член, проф. д-р Милка Здравковска, член, проф. д-р Коста Митревски, 
екстерен ментор, член, проф. д-р Владо Гичев, ментор, член.



Годишен извештај

153

- Одлука за формирање на Комисија за утврдување на подобноста на 
темата, тезите и кандидатот за изработка на докторската дисертација 
за студентот на трет циклус студии м-р Александра Ристеска, во 
состав: вонр. проф. д-р Сашо Коцески, претседател, проф. д-р Владо 
Гичев, член (интерен ментор) и проф. д-р Јосиф Јосифовски, член.

- Одлука за потврдување на Одлуката за определување на 
диференцијални испити бр. 1502-67/10 од 28.2.2017 г. за Агон Буџаку 
и Љавдим Беќири, за диференцијални испити се определуваат: Бизнис 
процеси и модели, Управување со проекти и примени и Анализа, 
моделирање и дизајн на информациски системи.

- Одлука за потврдување на Одлуката бр. 1502-67/9 од 28.2.2017 г. 
за одбивање на Барање бр. 1003-41/1 од 26.1.2017 г. од студентот 
Бисерка Петровска.

29. седница:
- Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија 

за оценка на докторската дисертација под наслов „Анализа и 
имплементација на напреден систем за далечинско мониторирање на 
пациенти со помош на мобилни уреди“ од докторандот м-р Далибор 
Серафимовски бр. 1003-88/1 од 12.4.2017 и се формира Комисија за 
одбрана на докторската дисертација во состав вонр. проф. д-р Зоран 
Здравев, претседател, вонр. проф. д-р Благој Депилетрев, член, проф. 
д-р Милка Здравковска, член, проф. д-р Коста Митрески, екстерен 
ментор, член, проф. д-р Владо Гичев, ментор, член и се определува 
датум за јавна одбрана 31.5.2017 година, со почеток во 12 часот, во 
свечената сала на Кампус 2.

- Одлука за формирање комисија за утврдување на подобноста на 
темата, тезите и кандидатот за изработка на докторската дисертација 
за кандидатот м-р Сања Ристески во состав: вонр. проф. д-р Светлана 
Ристеска од Институтот за современи композити и роботика, Прилеп 
– претседател, вонр. проф. д-р Винета Сребренкоска - член и вонр. 
проф. д-р Димко Димески - член.

- Одлука за формирање комисија за утврдување на подобноста на 
темата, тезите и кандидатот за изработка на докторската дисертација 
за кандидатот м-р Силвана Жежова во состав: вонр. проф. д-р Светлана 
Ристеска, од Институтот за современи композити и роботика, Прилеп 
- претседател, вонр. проф. д-р Винета Сребренкоска - член и вонр. 
проф. д-р Димко Димески - член.

30. седница:
- Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за 

оценка на докторската дисертација од докторандот м-р Димитрија 
Ангелков бр.1003-88/2 од 28.4.2017 г. и се формира Комисија за 
одбрана на докторската дисертација во состав вонр. проф. д-р Сашо 
Коцески, претседател, проф. д-р Цвета Мартиновска Банде, член, 
ментор, вонр. проф. д-р Андреја Кулаков, член, екстерен ментор, 
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проф. д-р Виолета Димовска, член и проф. д-р Владо Гичев, член и се 
определува датум за јавна одбрана 7.6.2017 година, со почеток во 11 
часот, во свечената сала на Кампус 2.

- Одлука за усвојување на Извештајот од комисијата за подобност 
на темата „Влезна сеизмичка енергија во објект при интеракција 
тло-темел-објект“, тезите и кандидатката м-р Александра Ристеска 
за изработка на докторската дисертација бр.1003-92/1 од 9.5.2017 
година и определување на интерен ментор проф. д-р Владо Гичев 
и екстерен ментор вонр. проф. д-р Јосиф Јосифовски, Градежен 
факултет, УКИМ, Скопје.

- Одлука за усвојување на Извештајот од комисијата за подобност 
на темата „Определување на резидуи од пестициди во јаболка од 
Ресенски регион“, тезите и кандидатката м-р Везирка Јанкулоска 
за изработка на докторската дисертација бр.1003-92/2 од 10.5.2017 
година и определување на проф. д-р Илија Каров за интерен ментор 
и проф. д-р Горица Павловска, Технолошко-технички факултет, 
УКЛО, Битола, за екстерен ментор.

31. седница:
- Одлука за формирање на Комисија за утврдување на подобноста на 

темата, тезите и подобноста на кандидатот за изработка на докторската 
дисертација за кандидатот м-р Весна Маркоска во состав: проф. д-р 
Љупчо Михајлов, претседател, проф. д-р Блажо Боев, член и проф. 
д-р Рубин Гулабоски, член, ментор.

- Одлука за усвојување на Извештајот од комисијата за подобност 
на темата „Дизајн и перформанси на облека за специјална намена“, 
тезите и оспособеноста на кандидатката м-р Сања Ристески за 
изработка на докторската дисертација бр.1003-92/6 од 21.6.2017 
година и определување на интерен ментор вонр.проф.д-р Винета 
Сребренкоска и екстерен ментор проф.д-р Горан Дембовски, редовен 
професор на Технолошко-металуршки факултет, УКИМ, Скопје, 
Катедра за текстилна технологија.

- Одлука за усвојување на Извештајот од комисијата за подобност на 
темата „Примена на текстил во различни геометрии и современи 
технологии за добивање на полимерни композитни структури“, 
тезите и оспособеноста на кандидатката м-р Силвана Жежова за 
изработка на докторската дисертација бр.1003-92/7 од 21.6.2017 
година и определување на интерен ментор вонр.проф.д-р Винета 
Сребренкоска и екстерен ментор проф.д-р Горан Дембовски, редовен 
професор на Технолошко-металуршки факултет, УКИМ, Скопје, 
Катедра за текстилна технологија.

- Одлука за Усвојување на Барање бр. 1003-83/1 од 6.10.2017 г. 
поднесено од Валентина Бутлеска Ѓороска, за продолжување на 
рокот за студирање.



Годишен извештај

155

Наставно-научниот совет на докторски студии на Кампус 3 ги донесе 
следните одлуки:

3. седница: 
- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 

на Тања Анѓушева од Скопје со која ѝ се одобрува запишување на 
трет циклус -докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во 
медицината во учебната 2016/2017 година.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на Снежана Стојковска од Скопје со која ѝ се одобрува запишување 
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања 
во медицината во учебната 2016/2017 година.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на Славица Ѓоргиевска-Јовановска од Ресен со која ѝ се одобрува 
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Стоматологија, 
модул:Базични клинички истражувања во дентална медицината во 
учебната 2016/2017 година.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на  Ромир Кадриу од Тетово со која му се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во 
медицината во учебната 2016/2017 година.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на  Мирела Василева од Штип со која ѝ се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во 
медицината во учебната 2016/2017 година.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на  Марјан Маролов од Штип со која му се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во 
медицината во учебната 2016/2017 година

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на  Марија Караколевска Илова од Штип со која ѝ се одобрува 
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Базични и клинички 
истражувања во медицината во учебната 2016/2017 година.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на  Марија Димитровска – Иванова од Штип со која ѝ се одобрува 
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Базични и клинички 
истражувања во медицината во учебната 2016/2017 година.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
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на  Жан Митрев од Скопје со кој му се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во 
медицината во учебната 2016/2017 година.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии- докторски студии 
на  Дрита Хавзиу од Тетово со која и се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
на студиската програма Фармацевтски науки во учебната 2016/2017 
година.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии на  
Арменд Јашари од Приштина, Р.Косово, му се одобрува запишување 
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, на студиската програма Фармацевтски науки во учебната 
2016/2017 година.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на  Александар Серафимов од Кочани со која му се одобрува 
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Базични и клинички 
истражувања во медицината во учебната 2016/2017 година.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на  Адријана Штерјовска - Алексовска од Скопје со која ѝ се одобрува 
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма Базични и клинички 
истражувања во медицината во учебната 2016/2017 година.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии-докторски студии на 
Софија Петковска од Штип со која ѝ се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
на студиската програма Аналитика на лекови во учебната 2016/2017 
година.

- Одлука за трет циклус на студии-докторски студии за Александар 
Стојановски од Штип со која  му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во 
медицината во учебната 2016/2017 година.

- Одлука за трет циклус на студии-докторски студии за Ален Ѓеорѓијев 
од Штип со која му се одобрува запишување на трет циклус-докторски 
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на студиската 
програма Базични и клинички истражувања во медицината во 
учебната 2016/2017 година.

- Одлука за трет циклус на студии-докторски студии за Гордана 
Панова од Кочани  со која не ѝ се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во 
медицината во учебната 2016/2017 година поради несоодветност на 
образованието.
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- Одлука за трет циклус на студии-докторски студии за Данило 
Крстевски од Скопје со која му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
на студиската програма Стоматологија, модул: Базични клинички 
истражувања во дентална медицина во учебната 2016/2017 година.

- Одлука за трет циклус на студии-докторски студии за  Изаири 
Пранвера од Куманово со која ѝсе одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во 
медицината во учебната 2016/2017 година.

- Одлука за трет циклус на студии-докторски студии за Марија Хубрева 
од Штип со која ѝ се одобрува запишување на трет циклус-докторски 
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на студиската 
програма Базични и клинички истражувања во медицината во 
учебната 2016/2017 година. 

- Одлука за трет циклус на студии-докторски студии за Тања Пенева 
Здравева од Скопје со која ѝ се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
на студиската програма Стоматологија, модул: Базични клинички 
истражувања во дентална медицина во учебната 2016/2017 година. 

- Одлука за трет циклус на студии-докторски студии за Фисник 
Демири, Висар Мифтари и Емилија Петановска-Костова, Маја 
Софрониевска-Главинов  со која им се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Базични и клинички истражувања во 
медицината во учебната 2016/2017 година.

Одлуки: 
- Се прифаќа Барањето од студентот Марија Атанасова за 

префрлување од студиската програма Биомедицина на студиската 
програма Фармацевтски науки, на ФМН, во прва година, прв семестар 
во учебната 2016/2017 г. 

- Се прифаќа Барањето од студентот Катерина Колевска, за 
префрлување од студиската програма Биомедицина на студиската 
програма Фармацевтски науки, на ФМН, во прва година, прв семестар 
во учебната 2016/2017 г. 

- Се прифаќа Барањето од студентот Маја Чочовска, за префрлување 
од студиската програма Биомедицина на студиската програма 
Фармацевтски науки, на ФМН, во прва година, прв семестар во 
учебната 2016/2017 г. 
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Наставно-научниот совет на докторски студии на ниво на Кампус 4 
ги донесе следните одлуки:

4. седница: 
Одлуки:

- На Борјан Ѓорѓиев, м-р по економски науки, му се одобрува 
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Деловна економија 
во учебната 2015/2016 година;

- На Бујар Адиљи, м-р по педагогија, му се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Училишна педагогија во учебната 
2015/2016 година;

- На Марјан Додовски, м-р по географски науки - туризмолог, му 
се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма 
Деловна економија во учебната 2015/2016 година;

- На Симона Ангелеска, м-р по право, ѝ се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, на студиската програма Деловна економија во учебната 
2015/2016 година;

- На Хајрија Мехмед Шкријељ, магистер на уметност во администрирање 
на бизнис, ѝ се одобрува условно запишување на трет циклус-
докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на 
студиската програма Туризам и угостителство во учебната 2015/2016 
година, а договор за студирање Универзитетот со кандидатката ќе 
склучи откако истата ќе достави Решение за нострификација на 
дипломите од прв и втор циклус студии и Еквиваленција на оценки за 
прв и втор циклус студии. 

5. седница:
- На Ана Станковска м-р по образование, област социјална педагогија, 

ѝ се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма 
Воспитанието и образованието во раниот детски развој во учебната 
2015/2016 година.

6. седница:
- Согласност на Одлуката за усвојување на Елаборат на студиска 

програма Македонистика, литературологија, културологија на трет 
циклус – докторски студии на Филолошкиот факултет при УГД 
Штип, бр.1902-142/5 од 1.12.2016 г., донесена од ННС на Филолошки 
факултет. 

- Согласност на Одлуката за усвојување на Елаборат на студиска 
програма Воспитание и образование во раниот детски развој на трет 
циклус – докторски студии на Факултетот за образовни науки при 
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УГД - Штип, бр.1602-214/5 од 29.11.2016 г., донесена од ННС на 
Факултетот за образовни науки. 

- Согласност на Одлуката за усвојување на Елаборат на студиска 
програма Училишна педагогија на трет циклус – докторски студии 
на Факултетот за образовни науки при УГД Штип, бр.1602-214/4 од 
29.11.2016 г., донесена од ННС на факултетот за образовни науки.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на Гордана Серафимовиќ од Скопје со која ѝ се одобрува запишување 
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, на студиската програма Деловна економија во учебната 
2016/2017 година. На кандидатот му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење од 
ННС на ЕФ бр. 1202-274/59 од 7.12.2016 г. 

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на Душко Коцев од Штип со која му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
на студиската програма Деловна економија во учебната 2016/2017 
година. На кандидатот му се одобрува запишување на трет циклус-
докторски студии врз основа на позитивното Мислење од ННС на ЕФ 
бр. 1202-274/59 од 7.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на  Емилија Николова Христова од Скопје со која ѝ се одобрува 
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Деловна економија 
во учебната 2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува 
запишување на трет циклус-докторски студии врз основа на 
позитивното Мислење од ННС на ЕФ бр. 1202-274/59 од 7.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии 
Моника Арсова од Штип со која ѝ се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
на студиската програма Деловна економија во учебната 2016/2017 
година. На кандидатката ѝ се одобрува запишување на трет циклус-
докторски студии врз основа на позитивното Мислење од ННС на ЕФ 
бр. 1202-274/59 од 7.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на Тодор Бадаровски од Скопје со која му се одобрува запишување 
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, на студиската програма Деловна економија во учебната 
2016/2017 година. На кандидатот му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење од 
ННС на ЕФ бр. 1202-274/59 од 7.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на Ќамиљ Ковачи од Скопје му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
на студиската програма Деловна економија во учебната 2016/2017 
година. На кандидатот му се одобрува запишување на трет циклус-
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докторски студии врз основа на позитивното Мислење од ННС на ЕФ 
бр. 1202-274/59 од 7.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на  Ѓерѓ Гојани од Џаковица, Р.Косово, му се одобрува запишување 
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип, на студиската програма Училишна педагогија во учебната 
2016/2017 година. На кандидатот му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење од 
ННС на ФОН бр. 1602-222/3 од 14.12.2016 г., објавените трудови и 
реализираните обуки.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на Наташа Колеска од Прилеп со која ѝ се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Воспитанието и образованието во 
раниот детски развој во учебната 2016/2017 година. На кандидатката 
ѝ се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии врз 
основа на позитивното Мислење од ННС на ФОН бр. 1602-222/4 од 
14.12.2016 г., објавените трудови и реализираните обуки.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии на 
Андреја Мачкиќ од Кичево ѝ се одобрува запишување на трет циклус-
докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на 
студиската програма Туризам и угостителство во учебната 2016/2017 
година. На кандидатката ѝ се одобрува запишување на трет циклус-
докторски студии врз основа на позитивното Мислење од ННС на 
ФТБЛ бр. 2102-601/3 од 14.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус студии - докторски студии на  
Горан Апостоловски од Скопје со која му се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Туризам и угостителство во учебната 
2016/2017 година. На кандидатот му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење од 
ННС на ФТБЛ бр. 2102-601/3 од 14.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на Дарко Мајхошев од Штип со која му се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Туризам и угостителство во учебната 
2016/2017 година. На кандидатот му се одобрува запишување на трет 
циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење од 
ННС на ФТБЛ бр. 2102-601/3 од 14.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на Јулијана Саздова од Штип со која ѝ се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Туризам и угостителство во учебната 
2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење 
од ННС на ФТБЛ бр. 2102-601/3 од 14.12.2016 г.
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- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на Марина Стојмирова од Скопје со која ѝ се одобрува запишување 
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Туризам и угостителство во учебната 
2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење 
од ННС на ФТБЛ бр. 2102-601/3 од 14.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии на 
Риалда Муареми од Печ, Р.Косово, со која ѝ се одобрува запишување 
на трет циклус -докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Туризам и угостителство во учебната 
2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење 
од ННС на ФТБЛ бр. 2102-601/3 од 14.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на Светлана Костова од Скопје со која ѝ се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, на студиската програма Туризам и угостителство во учебната 
2016/2017 година. На кандидатката ѝ се одобрува запишување на 
трет циклус-докторски студии врз основа на позитивното Мислење 
од ННС на ФТБЛ бр. 2102-601/3 од 14.12.2016 г.

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на Анела Џоковиќ од Печ, Р.Косово, со која условно ѝ се одобрува 
запишување на трет циклус студии на студиската програма Туризам 
и угостителство, во учебната 2016/2017 година. На кандидатката 
условно ѝ се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии 
врз основа на позитивното Мислење од ННС на ФТБЛ бр. 2102-
601/3 од 14.12.2016 г. Кандидатката ќе се запише на трет циклус 
студии и ќе склучи договор за студирање со Универзитетот „Гоце 
Делчев“ Штип ако до 30.12.2016 г. достави Решение за признавање 
на високообразовна квалификација стекната во странство и 
Еквиваленција на оценки издадени од Министерството за образование 
и наука на РМ. 

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии на 
Ибрахим Маља од Призрен, Р.Косово, со која условно му се одобрува 
запишување на трет циклус студии на студиската програма Деловна 
економија, во учебната 2016/2017 година. На кандидатот условно 
му се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии врз 
основа на позитивното Мислење од ННС на ЕФ бр. 1202-274/59 од 
7.12.2016г. Кандидатот ќе се запише на трет циклус студии и ќе склучи 
договор за студирање со Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип ако до 
30.12.2016 г. достави Решение за признавање на високообразовна 
квалификација стекната во странство и Еквиваленција на оценки 
издадени од Министерството за образование и наука на РМ. 

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на Насер Бреса од Гњилане, Р.Косово, со која условно му се одобрува 
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запишување на трет циклус студии на студиската програма Туризам 
и угостителство, во учебната 2016/2017 година. На кандидатот 
условно му се одобрува запишување на трет циклус-докторски 
студии врз основа на позитивното Мислење од ННС на ФТБЛ бр. 
2102-601/3 од 14.12.2016 г. Кандидатот ќе се запише на трет циклус 
студии и ќе склучи договор за студирање со Универзитетот „Гоце 
Делчев“ Штип ако до 30.12.2016 г. достави Решение за признавање 
на високообразовна квалификација стекната во странство и 
Еквиваленција на оценки издадени од Министерството за образование 
и наука на РМ. 

- Одлука за запишување на трет циклус на студии - докторски студии 
на Фламур Буљаку од Приштина, Р.Косово, со која условно му се 
одобрува запишување на трет циклус студии на студиската програма 
Деловна економија, во учебната 2016/2017 година. На кандидатот 
условно му се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии 
врз основа на позитивното Мислење од ННС на ЕФ бр. 1202-274/59 од 
7.12.2016 г. Кандидатот ќе се запише на трет циклус студии и ќе склучи 
договор за студирање со Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип ако 
до 30.12.2016 г. достави Решение за признавање на високообразовна 
квалификација стекната во странство и Еквиваленција на оценки 
издадени од Министерството за образование и наука на РМ. 

7. седница:
- Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Елаборат 

на студиска програма Туризам и угостителство на трет циклус – 
докторски студии на Факултетот за туризам и бизнис логистика 
при УГД Штип, бр.2102-507/6 од 10.11.2016 г., донесена од ННС на 
Факултетот за туризам и бизнис логистика. 

- Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Елаборат 
на студиска програма Деловна економија на трет циклус – докторски 
студии на Економскиот факултет при УГД Штип, бр.1202-284/5 од 
21.12.2016 г., донесена од ННС на Економски факултет.

- Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Елаборат 
на студиска програма Политички науки- политички системи на трет 
циклус – докторски студии на Правниот факултет при УГД Штип, 
бр. 1102-48/5 од 6.2.2017 г., донесена од ННС на Правниот факултет.

- Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Елаборат 
на студиска програма Правни науки - човекови права и слободи на 
трет циклус – докторски студии на Правниот факултет при УГД 
Штип, бр.1102-48/4 од 6.2.2017 г., донесена од ННС на Правниот 
факултет.

- Одлука за утврдување на Листа на слободни изборни предмети за 
трет циклус студии-универзитетски изборни предмети:
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Факултет за туризам и бизнис логистика: 
–– Управување со проекти, предметен наставник доц. д-р Дејан 

Методијевски; 
–– Туристички маркетинг, предметен наставник проф. д-р Златко 

Јаковлев.

Факултет за образовни науки:
–– Интеркултурна педагогија, предметни наставници доц. д-р Деспина 

Сивевска и доц. д-р Даниела Коцева;
–– Образование за животна средина, предметен наставник проф. д-р 

Снежана Ставрева Веселиновска.

Филолошки факултет:
–– Емоционалната писменост и интелигенција во образованието, 

предметен наставник проф. д-р Виолета Димова;
–– Напреден академски странски јазик (англиски/германски), предметни 

наставници проф. д-р Нина Даскаловска и проф. д-р Билјана 
Ивановска.

Економски факултет:
–– Менаџмент на човечки ресурси;
–– Претприемништво.

Правен факултет:
–– Право на интелектуална сопственост, предметен наставник доц. д-р 

Марија Амповска;
–– Меѓународна трговска арбитража, предметен наставник доц. д-р 

Борка Тушевска Гавриловиќ.
–– Предлог-одлука проф. д-р Јован Ананиев да биде предложен за избор 

за претседател на Наставно-научниот совет на докторски студии на 
Кампус 4, за период од две години.

8. седница:
- Одлука за формирање комисија за утврдување на подобноста на 

темата, тезите и кандидатот за изработка на докторска дисертација за 
кандидатот м-р Петар Поп – Арсов во состав: вонр. проф. д-р Јадранка 
Денкова - претседател, проф. д-р Јован Ананиев, член и вонр. проф. 
д-р Андон Мајхошев, член.

- Одлука за формирање комисија за утврдување на подобноста на 
темата, тезите и кандидатот за изработка на докторска дисертација 
за кандидатот м-р Васко Шутаров во состав: вонр. проф. д-р Андон 
Мајхошев - претседател, проф. д-р Јован Ананиев, член и вонр.проф. 
Страшко Стојановски, член.

- Одлука за формирање комисија за утврдување на подобноста на 
темата, тезите и кандидатот за изработка на докторска дисертација за 
кандидатот м-р Анета Стојановска-Стефанова во состав: вонр. проф. 
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д-р Игор Камбовски, претседател, проф. д-р Јован Ананиев, член и 
вонр. проф. д-р Андон Мајхошев, член. 

9. седница:
- Одлука за усвојување на Извештајот бр. 1003-92/3 од 12.6.2016 

г. од Комисија за утврдување на подобноста на темата „Влијание 
на политичките процеси врз културните дипломатии на државите 
формирани од поранешна СФРЈ“, тезите и оспособеноста на 
кандидатот м-р Васко Шутаров за изработка на докторска дисертација; 
за интерен ментор при изработката на докторската дисертација 
се определува проф. д-р Јован Ананиев, за екстерен ментор при 
изработката на докторскаат дисертација се определува проф. д-р 
Татјана Дронзина, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Софија.

- Одлука за усвојување на Извештајот бр. 1003-92/4 од 12.6.2016 г. од 
Комисија за утврдување на подобноста на темата „Признавање на 
државите во меѓународното право и меѓународните односи“, тезите 
и оспособеноста на кандидатот м-р Анета Стојановска-Стефанова 
за изработка на докторската дисертација; за интерен ментор при 
изработката на докторскиот труд се определува проф. д-р Јован 
Ананиев, за екстерен ментор при изработката на докторската 
дисертација се определува проф. д-р Панде Лазаревски, УКИМ 
Скопје.

- Одлука за усвојување на Извештајот бр. 1003-92/5 од 12.6.2016 г. 
од Комисија за утврдување на подобноста на темата „Создавањето 
и примената на правните акти во Советот на Европа во функција 
на заштита на државните интереси на земјите членки“, тезите и 
оспособеноста на кандидатот м-р Петар Поп Арсов за изработка 
на докторска дисертација; за интерен ментор при изработката на 
докторската  дисертација се определува проф. д-р Јован Ананиев, 
за екстерен ментор при изработката на докторската дисертација се 
определува проф. д-р Илија Тодоровски, Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ - Битола.

- Одлука за формирање комисија за утврдување на подобноста на 
темата „Фактори и можности за развој на туризмот и угостителството 
во Општина Пеќ-Р.Косово“, тезите и оспособеноста на кандидатот 
м-р Хајрија Шкријељ за изработка на докторска дисертација во 
состав: проф. д-р Елизабета Митрева - претседател, проф. д-р Никола 
Димитров, член и проф. д-р Нако Ташков, член.

10. седница:
- Одлука за усвојување на Извештајот од Комисија за утврдување на 

подобноста на темата „Фактори и можности за развој на туризмот 
и угостителството во Општина Пеќ-Р.Косово“, тезите и кандидатот 
за изработка на докторска дисертација за студентот на трет циклус 
студии м-р Хајрија Шкријељ. За интерен ментор при изработката 
на докторска дисертација се определува проф. д-р Нако Ташков, 
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за екстерен ментор при изработката на докторската дисертација се 
определува проф. д-р Сретен Миладиновски, редовен професор, МИТ 
универзитет, визитинг професор на Приштинскиот универзитет од 
2005 г. и Универзитетот во Пеќ од 2014 г.

- Одлука за усвојување на Барање бр.1003-84/5 од 5.10.2017 г. за 
промена на изборен предмет поднесено од Огнен Алексоски.на место 
Статистичка анализа, изборен предмет да биде Маркетинг.

Заклучок: да се извести Ректорската управа во врска со настаната 
ситуација да даде насоки како да се постапува во случај кога студентите 
на трет циклус студии се запишале на докторски студии, а немаат никакви 
активности, не подмириле финансики обврски, не ги спроведуваат 
административните обврски во студирањето. Менторот е ограничен со 
бројот на студенти кои може да ги менторира на вкупно три студенти, 
односно дали менторот ќе може да се откаже од дадената Изјава за 
ментор, бидејќи од тоа зависи бројот на студенти за кои ќе биде распишан 
наредниот Конкурс. Каков ќе биде статусот на тие студенти, кои имаат 
добиено потпишана Изјава за ментор на трет циклус студии. 

Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии - 
докторски студии за учебната 2017/2018 г.

Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии – докторски 
студии за учебната 2016/2017 година е распишан за акредитирани студиски 
програми кои се реализираат на Кампус 2, Кампус 3 и Кампус 4.

Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии – 
докторски студии опфаќа дваесет и три студиски програми, а бројот на 
слободните места за запишување на студенти на трет циклус-докторски 
студии е определен во согласност со бројот на слободни акредитирани 
ментори. Запишани се вкупно педесет и шест студенти на трет циклус 
студии. 

Промоција на доктори на науки
Промоцијата на доктори на науки традиционално е извршена 

на патрониот ден на Универзитетот. Докторите на науки свечено се 
промовирани од страна на ректорот на Универзитетот. Во 2017 година 
во доктори на науки се промовирани: Александар Котевски, Билјана 
Ковачевиќ, Ванчо Аџиски, Викторија Максимова, Владимир Маневски, 
Радмила Каранакова и Шабан Јакупи.

Процесирање на постапките за избор на соработници и 
наставници на единиците на Универзитетот

Во текот на 2017 година процесирани се сите постапки за избор на 
наставници на единиците на Универзитетот, во согласност со потребите 
на единиците и можностите на Универзитетот. Согласно со Правилникот 
за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставни и соработнички звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
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разгледувани се сите досиеја формирани по распишани конкурси од аспект 
на согласноста на постапката со позитивните прописи и објавувањето на 
рефератите од рецензентските комисии во Универзитетскиот билтен. 

Изработка на предлог акти за потребите на Универзитетот, како 
и други тековни активности
- Во извештајната година тековно беа изработувани и процесирани 

измени и дополнувања на акти на УГД, измени на акти на УГД, 
согласно со потребите и заради усогласување со повисоките правни 
акти:

- Правилници за изменување и дополнување на правилниците на 
Универзитетот од различни области;

- Пријави за Конкурс запишување на студенти за втор циклус студии 
за учебната 2017/2018 година;

- Пријави за Конкурс за запишување на студенти на трет циклус-
докторски студии во учебата 2017/2018 година;

- Договори за студирање за студентите на втор циклус студии во 
2017/2018 година;

- Договори за студирање за студентите на трет циклус-докторски 
студии во учебната 2017/2018 година;

- Учество во изработката на Студентските информатори за втор 
циклус студии;

- Усогласување на процедурите и обрасците во согласност со 
потребите за стандардизација на Универзитетот, како и други акти 
на Универзитетот.

Постапки за одобрување на стипендии за трет циклус студии – 
докторски студии на вработени соработници на Универзитетот

Во оваа година, исто така, продолжи стратегијата за стипендирање на 
вработените соработници на Универзитетот, без разлика дали се запишани 
на докторски студии на УГД или на друг универзитет во земјава или во 
странство. 

Постапките за одобрување на средства за финансирање на 
научноистражувачки проекти 

Во согласност со Правилникот за начинот и условите на користење 
на средства од Фондот за научноистражувачка работа од страна на 
вработените научноистражувачки работници на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип во извештајната година се реализира Конкурс за 
доделување финансиски средства за научноистражувачки проекти во кои 
главни носители и учесници се наставници и соработници и проекти во 
кои главен истражувач е наставник, а учесниците се само студенти. 

Согласно со одредбите од цитираниот Правилник прецесирани 
се и постапките за прифаќање на завршните извештаи или барања за 
продолжување на рокот за завршување на научноистражувачките проекти 
финансирани од УГД. 



Годишен извештај

167

Постапки за реакредитација на студиски програми за втор 
циклус студии и акредитација на ментори на втор циклус студии

Согласно со одредбите од ЗВО иницирани се постапки за 
реакредитирање на студиските програми од втор циклус студии. 
Комплетираните елаборати за акредитација на студиски програми од втор 
циклус студии се доставени до Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование за добивање на Решение за акредитација. Согласно 
со измените на одредбите од ЗВО за сите наставници кои исполниле 
услов да бидат ментори на втор циклус студии, а кои доставиле соодветен 
материјал, иницирани се постапки за акредитирање на ментори за втор 
циклус студии со доставување на Барање за акредитирање на ментори за 
втор циклус студии до Одборот за акредитација на високото образование. 

Постапки за реакредитација на студиски програми за трет 
циклус и ментори на трет циклус студии

Согласно со одредбите од ЗВО иницирани се постапки за 
акредитирање на студиските програми од трет циклус студии. 
Комплетираните елаборати за акредитација на студиски програми од трет 
циклус студии се доставени до Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование за добивање на Решение за акредитација.  Согласно 
со измените на одредбите од ЗВО за сите наставници кои исполниле 
услов да бидат ментори на трет циклус студии, а кои доставиле соодветен 
материјал, иницирани се постапки за акредитирање на ментори за трет 
циклус студии со доставување на Барање за акредитирање на ментори за 
трет циклус студии до Одборот за акредитација на високото образование.

ЗАКЛУЧОЦИ
Правејќи споредба на податоците за работењето во извештајната година 

и претходните години може да се заклучи дека е обезбеден висок степен 
на стручност, ажурност и квалитет во постапувањето при извршувањето 
на задачите и обврските на вработените. Во процесот на имплементација 
на стандардите согласно со Системот за менаџмент со квалитетот на 
Универзитет, вработените се придржуваа кон востановените процедури и 
ги користеа стандардизираните обрасци. Обемот на обврските и работните 
задачи на вработените во споредба со минатата година е значително 
зголемен, но сепак е задржано високо ниво на квалитет и квантитет во 
извршувањето на работните задачи. Разгледувајќи ги сите активности кои 
се преземени може да се заклучи дека успешно се завршени сите обврски, 
а задачите се исполнувани квалитетно и навремено. Во наредниот период 
треба да се идентификуваат евентуални слабости и недоследности при 
извршувањето на функциите со континуирано следење на работењето на 
сите извршители и решавање на евентуалните поплаки и забелешки од 
студентите или наставниците ангажирани на вториот и третиот циклус 
студии.
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ОДДЕЛ ЗА КАРИЕРА И КЛУБ АЛУМНИ

Структура
Одделот за кариера и клуб алумни во 2017 година функционираше 

во состав:

Бр. Презиме и име Звање

1 Проф. д-р Дејан Мираковски проректор за наука

2. Снежана Георгиева
референт во Одделот за кариера и 
клуб алумни

Извештај за активностите на Одделот за кариера и клуб алумни
Во периодот од 23.1.2017год. до 16.11.2017 година, во рамките на 

Одделот за кариера и алумни клуб се реализираа голем број активности, 
според предвидената програма за работа. Оваа година се воведе нов начин 
на креирање на потврда која им е потребна на студентите за изведување на 
практична настава, а тоа е електронската упатница која се активираше во 
средината на 2017 година.

Во континуитет е даден преглед на реализираните редовни и вонредни 
активности од страна на Одделот за кариера и алумни клуб.

Секојдневните активности кои се извршувани во Одделот за кариера 
и алумни клуб од 23.1.2017 год. до 16.11.2017 година вклучуваат, но не се 
лимитирани на: 
- Контакти и средби со организации/компании за организирање на 

практична настава на студентите од Универзитетот „Гоце Делчев“;
- Склучување на договори со организации/компании за реализирање на 

практична настава на студентите од Универзитетот „Гоце Делчев“; 
- Подготовка на документи потребни за реализирање на практична 

настава на студентите од Универзитетот „Гоце Делчев“;
- Ажурирање на базата на податоци/електронска архива на склучените 

договори и студентите упатени на реализирање на практична настава;
- Решавање на проблеми на студенти во врска со документи и 

подготвување на истите за реализација на практична настава или 
барање работа;

- Прием, селектирање и обработка на документи;
- Популаризирање на студентската пракса и мотивирање на студентите 

за учество во истата;
- Канализиран и брз достап до информации и објави;
- Организирање на семинари и презентации на фирми;
- Професионално ориентирање и пракса на студентите;
- Актуализирање и ажурирање на информациите во базата на податоци 

како на веб-страницата, така и на интерната база на податоци;
- Информирање на дипломираните студенти за отворени конкурси, 

слободни работни места, како и други соопштенија во врска со 
нивната професионална реализација и развој на кариера;
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- Обука на студенти за работа со CMS (Content Management Systems) 
и архивско работење со бази на податоци;

- Работа со библиотечен фонд на Одделот за кариера и алумни клуб;
- Работа со студенти и консултирање на истите за користење на 

литература од библиотечниот фонд на Одделот за кариера и алумни 
клуб;

- Поддршка и комуникација со студенти и вработени од останатите 
наставни центри;

- Администрација на повици;
- Телефонска и електронска поддршка.

Одделот за кариера и алумни клуб ги евидентира сите активности.
Во периодот се реализирани и евидентирани следните активности на 

вработените во Одделот за кариера и алумни клуб:

- Табела 1. Реализирани документи/активности во периодот од 
23.1.2017 год. до 16.11.2017 год.

Период
23.1.2017 - 16.112017

Склучени договори со организации/компании 590

Упатени студенти на реализирање на практична 
настава (до јуни 2017 год.)

770

Упатени студенти на реализирање на практична 
настава (електронска упатница)

3643

Во табела 2 е даден преглед на бројот и називот на единици на 
Универзитетот чии студенти реализирале пракса како дел од образовниот 
и наставниот процес, од сите 13 факултети во рамките на Универзитетот 
„Гоце Делчев“:

Табела 2. Број и назив на единици на Универзитетот чии студенти 
реализирале пракса со креирање на упатница од електронскиот индекс.

(Пред воведување на електронската упатница, Канцеларијата 
за кариера има издадено 770 упатници за реализирање на практична 
настава на студентите)

Назив на институцијата Број на студенти

1 Факултет за музичка уметност /

2 Факултет за туризам и бизнис логистика 567

3 Факултет за образовни науки 126

4 Факултет за медицински науки 1405
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5 Земјоделски факултет 256

6 Електротехнички факултет 74

7 Технолошко-технички факултет 114

8 Факултет за природни и технички науки 228

9 Економски факултет 334

10 Филолошки факултет 81

11 Правен факултет 155

12 Факултет за информатика 199

13 Машински факултет 83

14 Ликовна академија 20

15 Факултет за филмска уметност 1

Заклучок
Одделот за кариера и алумни клуб во 2017 година навремено, 

континуирано и успешно ги извршува предвидените тековни активности 
со што придонесува за долгорочни ефекти во делот на поддршка и 
спроведување на образовните и наставните процеси.

Соработката со организациите/компаниите редовно се следи и 
надградува и се одржува постојана комуникација со истите, а се во 
интерес на непречено успешно спроведување на практичната настава и 
промоција на студентите од Универзитетот „Гоце Делчев“. Притоа на 
студентите им се овозможува континуирана поддршка за развој, а покрај 
тоа се организираат и обуки во зависност од потребите. Од податоците 
во извештајот можеме да заклучиме дека бројот на склучени договори 
и реализирана пракса на студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
постојано се зголемува, а паралелно со нив расте и бројот на склучени 
соработки со организации/компании каде што истите ја реализираат 
практичната настава.

Како позначајни нови активности во 2017 година се издвојува 
организирање на работилници за Твининг проектот „Развивање на 
соработката помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор 
и релевантните органи“ во рамките на Министерството за образование и 
наука. 

Исто така, значајно е да се истакне дека Одделот за кариера и 
алумни клуб воедно им дава поддршка и помош на останати единици на 
Универзитетот за реализирање на истражувања во доменот и областа која 
е покрива истиот.
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ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ 

Придружни членки на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се:
1. Воена академија „Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје;
2. ПЗУ Специјална болница по хируршки болести „Филип Втори“ – 

Скопје;
3. „Агроунија“ ДООЕЛ – Скопје;
4. Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата 

и музеј – Штип;
5. „Аутомакедонија“ АД – Скопје;
6. „Месна индустрија и кланица“ ДОО – Свети Николе;
7. Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип;
8. Институт за современи композити и роботика – Прилеп;
9. Институт за филм – Филмска академија – Охрид;
10. Центар за традиционална кинеска медицина – Штип.

Нивното придружно членство е усвоено со одлуки од 
Универзитетскиот сенат и тоа:
1. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 

бр. 0701-1198/3 од 17.9.2009 година, Универзитетскиот сенат на 
24. редовна седница одлучи Воена академија „Генерал Михајло 
Апостолски“ – Скопје да стане придружна членка на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип;

2. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 
бр. 0701-1198/4 од 17.9.2009 година, Универзитетскиот сенат на 
24. редовна седница одлучи ПЗУ Специјална болница по хируршки 
болести „Филип Втори“ – Скопје да стане придружна членка на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

3. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 
бр. 0701-1198/5 од 17.9.2009 година, Универзитетскиот сенат на 
24. редовна седница одлучи „Агроунија“ ДООЕЛ – Скопје да стане 
придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

4. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 
бр. 0701-110/3 од 29.1.2010 година, Универзитетскиот сенат на 28. 
редовна седница одлучи Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и музеј – Штип да стане придружна членка 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

5. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 
бр. 0701-621/2 од 13.5.2010 година, Универзитетскиот сенат на 34. 
редовна седница одлучи „Аутомакедонија“ АД – Скопје да стане 
придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

6. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 
бр. 0701-381/16 од 11.4.2011 година, Универзитетскиот сенат на 48. 
редовна седница одлучи „Месна индустрија и кланица“ ДОО – Свети 
Николе да стане придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
– Штип;
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7. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 
бр. 0701-902/3 од 12.9.2011 година, Универзитетскиот сенат на 54. 
редовна седница одлучи Националната установа Универзитетска 
библиотека „Гоце Делчев“ – Штип да стане придружна членка на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

8. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 
бр. 0701-962/14 од 2.9.2014 година, Универзитетскиот сенат на 
97. редовна седница одлучи Институтот за современи композити и 
роботика – Прилеп да стане придружна членка на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип;

9. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 
бр. 0201-1018/9 од 25.9.2015 година, Универзитетскиот сенат на 
114. редовна седница одлучи Јавната научна установа Институт за 
филм – Филмска академија – Охрид да стане придружна членка на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;

10. Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот 
бр. 0201-545/10 од 29.5.2017 година, Универзитетскиот сенат 
на 136. редовна седница одлучи Јавната установа Центар за 
традиционална кинеска медицина – Штип да стане придружна членка 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

ЦЕНТАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ
Вовед

Основната цел на Центарот за електронско учење (ЦЕУ) е да се 
воведат модерни форми на учење на Универзитетот „Гоце Делчев“: 
- нови технологии (интерактивни табли, графички табли, мултимедиски 

софтвер и хардвер, аудиовизуелна опрема и друго) и 
- перманентни обуки на наставници, учители, студенти и ученици од 

универзитети и училишта во Република Македонија. 
Од неговото основање, Центарот за електронско учење во континуитет 

успешно ги извршува своите активности и обврски како придонес во 
целокупното функционирање на Универзитетот. Во 2017 година, покрај 
бројните секојдневни активности, ЦЕУ изврши неколку надградби на 
системот за електронско учење, повторно го спроведе електронското 
тестирање за универзитетските изборни предмети и одржа неколку обуки 
за наставничкиот кадар на УГД.

Структура (раководител, вработени и ангажирани лица)
Центарот за електронско учење во 2017 година функционираше во 

состав: 
Бр. Презиме и име Звање

1. Д-р Зоран Здравев раководител на Центар за електронско учење

2. М-р Стојанче Спасов помлад референт во Центар за електронско учење

3. Борче Јаневски систем администратор
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Извештај за активностите на Центарот за електронско учење
Во периодот од ноември 2016 до ноември 2017 година, во рамките 

на Центарот за електронско учење се реализираа голем број активности, 
според предвидената програма за работа. Во континуитет е даден преглед 
на реализираните редовни и вонредни активности од страна на Центарот 
за електронско учење. 

Секојдневните активности кои се извршувани во Центарот за 
електронско учење во периодот од ноември 2016 до ноември 2017 година 
вклучуваат, но не се лимитирани на: 
- Одржување, ажурирање и надградба на Moodle 2 платформата за 

е-учење;
- Доделување привилегии на наставничкиот кадар за креирање на 

курсеви на Moodle 2 платформата;
- Ажурирање на курсеви на новиот систем на Moodle 2 платформата;
- Уредување на кориснички профили;
- Решавање на проблеми со кориснички профили;
- Техничка поддршка на ЦЕУ;
- Администрација на повици;
- Корисничка и телефонска поддршка;
- Статистика на курсеви на Moodle 2 платформата;
- Спроведување на електронско тестирање на 6050 студенти по 

предметот Информатика и 26 универзитетски изборни предмети.

Во склоп на Центар за електронско учење, исто така, се извршуваат 
дополнително и следните активности:
- Спроведување на обуки во Центарот за електронско учење;
- Редовно ажурирање на нови верзии на софтвер на веб серверот и на 

веб сервисот е-библиотека;
- Целосна поддршка на сите нови е-книги, е-скрипти и е-практикуми 

на УГД во е-библиотека;
- Редовно ажурирање на нови верзии на софтвер на веб серверот и на 

веб платформата на УГД Scholar;
- Техничка поддршка на УГД репозиториум (обработка и прикачување 

на трудови, секојдневно регенерирање на апстракти и прегледи за 
приказ на нови трудови);

- Целосна поддршка за новите зборници и списанија на сите факултети 
на УГД;

- Одржување на хардвер и софтвер на Кампус 2 (амфитеатри, 
предавални, простории, канцеларии).

 
- Од средината на мај 2014 ЦЕУ започна со детално евидентирање на 

извршените активности и истите редовно ги објавува на порталот на 
Центарот (http://ceu.ugd.edu.mk/aktivnosti.php).
Од тој период до денес, меѓу другото, реализирани и евидентирани се 

и следните активности на вработените во Центарот за е-учење: 
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- Примени и реализирани повици: 4797;
- Примени и испратени пораки: 6204;
- Конверзации преку Skype комуникатор: 2090;
- Одобрени трудови во е-репозиториум: 12393;
- Техничка обработка и прикачување на изданија во е-библиотека: 547.
 
 Значајно е да се одбележи дека Центарот за електронско учење во 

2014 година започна со спроведување на проектот „Електронско 
тестирање за универзитетските изборни предмети“ со кој беше 
предвидено тестирањето за 24 предмети да се одвива електронски 
преку системот за е-учење. Во контекст на овој проект вработените 
во Центарот секојдневно овозможуваа поддршка и помош на 
наставничкиот кадар за внесување на прашањата за тестирање во 
системот, а потоа и при спроведување на тестирањата. Исто така, 
и оваа 2017 година тестирањата се спроведуваа во секоја сесија, во 
повеќе градови и вкупниот број на тестирани студенти од почетокот 
до сега изнесува 17729.

Извештај за реализираните проверки на системот за е-учење
Од септември 2013 година, покрај извештаите за тековните 

активности на Центарот за електронско учење, се изработуваат и извештаи 
за реализирани проверки на системот за е-учење.

Во периодот од ноември 2016 година до ноември 2017 година беа 
реализирани следниве софтверските проверки: 
- Проверка на функционалноста на базата;
- Следење на статистиката;
- Извршена проверка и адаптирање на cron;
- Проверка на безбедносната конфигурација;
- Проверка на политиката за најавување;
- Проверки дали има нова верзија (надградба е извршена 2 пати);
- Уредување и одржување на Moodle2 платформата;
- Ажурирање на Moodle2 платформата;
- Решавање на проблеми со кориснички профили;
- Уредување на кориснички профили;
- Ажурирање на курсеви на Moodle 2 платформата;
- Помош при креирање на курсеви;
- Бришење на неактивни курсеви (вкупно: 910);
- Бришење на неактивни корисници (вкупно: 4136).
 

Систем за управување со учењето
(Learning management System – Moodle)

Центарот за електронско учење за потребите на наставниците, 
соработниците и студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ го управува 
Системот за електронско учење. Системот кој се применува од 2008 
година е базиран на платформата Moodle и до јули 2011 год. и се користеше 
верзијата на Moodle 1.9 која беше инсталирана на сервер со скромен 
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капацитет (20 GB мемориски простор без можност за проширување).
Во јули 2011 год. е инсталирана нова платформа со верзија Moodle 

2.1 и на сервер со поголеми можности и во многу кратко време е усвоена 
за редовна работа. Од тој период до денес платформата континуирано се 
надградува со најновите верзии. На крајот на 2013 год. се врши надградба 
од верзијата 2.5.3. на верзијата 2.6. 

Од јануари до ноември 2014 год. направени се вкупно 8 надградби 
на платформата од што позначајно е да се наведе надградбата од верзија 
2.6.3 на 2.7 извршена во јуни 2014 година, при што Moodle добива 
приспособлив (responsive) дизајн соодветен за користење на сите видови 
на уреди вклучувајќи и мобилни телефони и таблети. Следните верзии беа 
2.7.2+, 2.7.3+, 2.8.1+ и 2.8.3+. Средината на април 2014 год. се преминува 
во верзија 2.8.5+.

Од јануари до ноември 2016 година се направени вкупно две надградби 
на платформата од кои првата верзија беше 2.9.4+. Последната надградба 
на системот за е-учење е направена во почетокот на септември, при што 
се преминува на верзија 3.0.5+. 

Во периодот од ноември 2016 до ноември 2017 год. направени се вкупно 
две надградби. Првата надградба беше во февруари, при што верзијата на 
системот за е-учење преминува од 3.0.5+ во 3.2.1+. Последната надградба 
на системот за е-учење е направена во почетокот на септември, при што 
се преминува на верзија 3.2.4+.

Во табела 1 се дадени податоците кои ја дефинираат моменталната 
искористеност на Moodle 3.2.4+ платформата според податоците земени 
на 7 ноември 2017 г. (во табелата споредбено може да се погледнат и 
податоците од извештајот од претходните две години). Вкупниот број 
на корисници на системот за е-учење при УГД изнесува околу 13,113 
корисници, од кои 390 се предавачи (професори и асистенти), а останатите 
се студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. Моментално има 
1652 курсеви кои се активни, односно креаторите на своите курсеви 
водат редовна и постојана контрола на своите курсеви, за содржините, 
активностите и студентите зачленети во нив. 

Табела 1. Искористеност на Moodle 2 платформата (2015 - 2017 г.)
Вкупно: 

(22.10.2015)
Вкупно: 

(3.10.2016)
Вкупно: 

(7.11.2017)
Курсеви 2,274 2,414 1,652

Корисници 17,170 14,591 13,113
Зададени задачи 131,087 147,974 132,322

Предавачи 392 402 390
Пораки 119,684 136,337 39,208

Прашања 26,238 29,635 19,829
Ресурси 19,188 20,625 15,752
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     Во табела 2 е даден преглед на бројот на наставници/соработници 
кои ја користат Moodle платформата во наставниот процес, од сите 12 
факултети и 3 академии во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“. 

Табела 2. *Број на наставници /соработници по факултети кои го 
користат Moodle 

Назив на институцијата

Н
ас

та
вн

иц
и

/с
ор

аб
от

ни
ци

20
15

Н
ас

та
вн

иц
и

/с
ор

аб
от

ни
ци

20
16

Н
ас

та
вн

иц
и

/с
ор

аб
от

ни
ци

20
17

1
Факултет за туризам и бизнис 
логистика

34 36 32

2 Факултет за образовни науки 26 24 24

3 Факултет за медицински науки 64 67 70

4 Земјоделски факултет 30 29 26

5 Електротехнички факултет 19 20 19

6 Технолошко-технички факултет 23 25 26

7
Факултет за природни и 
технички науки

54 51 47

8 Економски факултет 30 30 30

9 Филолошки факултет 31 31 31

10 Правен факултет 19 21 20

11 Факултет за информатика 28 27 27

12 Машински факултет 18 21 19

13 Ликовна академија 2 3 3

14 Факултет за музичка уметност 11 12 10

15 Филмска академија / / 1

16 Воена академија 3 5 5

ВКУПНО 392 402 390

 *(Напомена: во горната табела се влезени и наставници/соработници кои 
се од други факултети, но држат настава на споменатиот факултет – тоа 
значи дека некои наставници/соработници може да се повторуваат во горниве 
бројки, што значи дека вкупната реалната бројка од 390 е помала за 10-20) 
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Заклучок
Центарот за електронско учење во 2016/2017 година навремено, 

континуирано и успешно ги извршува предвидените тековни активности, 
како и реализација на позначајни проекти со долгорочни ефекти во делот 
на електронската поддршка и спроведување на наставните процеси. 

Системот за е-учење редовно се ажурира, надградува и се одржува 
во функционална состојба, е во интерес на непречено спроведување 
на наставата. Притоа на наставничкиот кадар му се овозможува 
континуирана поддршка за извршување на секојдневните задача, а покрај 
тоа во зависност од потребите можно е и организирање на обуки. Од 
податоците во извештајот можеме да согледаме дека бројот на курсеви и 
корисници постепено се зголемува, а паралелно со нив расте и бројот на 
пораки, прашања и ресурси.

Исто така од извештајот забележуваме и зголемување на бројот на 
наставници и соработници кои ја користат Moodle 2 платформата односно 
ги користат различните алатки кои им ги нуди платформата, со чија помош 
полесно ја организираат својата наставна програма. 

Како позначајно од 2014 г., па сѐ до оваа година може да се издвои 
успешното спроведување на проектот „Електронско тестирање за 
изборните универзитетски предмети“. 

Исто така, значајно е да се истакне дека Центарот за електронско 
учење воедно дава поддршка и помош за активно функционирање и на 
други системи во рамките на Универзитетот, како што се е-библиотека, 
УГД журнали, УГД Scholar и УГД репозиториум. 

ЦЕНТАР ЗА МЕЃУУНИВЕРЗИТЕТСКА СОРАБОТКА 

Центарот за меѓууниверзитетска соработка на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ од Штип е активен во делот на воспоставување соработка со 
други високообразовни и научни институции од земјава и од странство, 
организирање на мобилности на наставнички кадар и студенти и 
посредување при истите, следење на проекти и проектни активности на 
Универзитетот, посредување при ангажирање и/или организирање на 
предавања од визитинг професори и менаџирање на Еразмус+ програмата 
за мобилност.

Една од главните задачи на ЦМУС е успешно реализирање на Еразмус 
+ програмата, со тоа што активно се работеше на неколку различни 
полиња вклучувајќи:

 – Проширување на мрежата на Универзитети;
 – Аплицирање на нов Еразмус + проект за мобилност на индивидуи;
 – Меѓународни посети и презентирање на Универзитетот;
 – Работа со студенти;
 – Промоција на програмата и организирање на отворени денови;
 – Incoming students and incoming staff;
 – Подобрување на веб страницата и услугите кои ги нуди програмата.
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Во периодот 2016-2017 година Центарот за меѓууниверзитетска 
соработка активно работеше на навремено информирање за сите отворени 
конкурси за студиски престои, кратки обуки и конференции во странство 
и во Републиката, ја следеше работата на проектите чии активности се 
реализираат по единиците на Универзитетот, воспоставуваше контакти 
со високообразовни институции за соработка во сферата на науката и 
образованието, како и за мобилности во рамки на Еразмус+ програмата, 
организираше презентации за стипендии и асистираше на студентите 
и вработените при изборот на најсоодветен конкурс за аплицирање или 
пополнување на апликација.

Беа остварени средби со наставничкиот кадар на секој Универзитет, 
каде што беше презентирана Еразмус+ програмата и се разменија идеи со 
цел да се прошират договорите и соработката со останатите универзитети. 
На овие средби се дефинираа недостатоците во работата и како во иднина 
може да се подобри реализацијата на сите програми коишто имаат 
меѓународен карактер.

Во изминатата година беше ажурирана веб-страницата на Центарот 
каде што беа поставени нови содржини и упатства за студентите.

Покрај меѓународното вмрежување Центарот за меѓууниверзитетска 
соработка, исто така, се посвети кон зголемување на значењето на 
меѓународните програми се со цел да бидат повеќе достапни и до студентите 
и до професорите. Во текот на годината беа организирани постојани 
средби со студентите кои беа селектирани за да остварат мобилност во 
оваа програма. 

Беше организиран “welcome meeting” за дојдовните студенти 
и постојани средби со истите. Пред секој нов распишан конкурс беа 
остварувани средби со студентите во различните кампуси и градови, а 
ЦМУС активно се вклучи и во отворените денови на УГД и промоцијата на 
Универзитетот. Во октомври беше организиран Еразмус + настан, Еразмус 
+ освежување, каде што беше промовирана програмата и студентите пред 
присутните ги споделија своите успешни приказни.

Во склоп на Еразмус+ активностите, Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип аплицираше за нов грант на мобилности и истиот ќе се реализира 
во наредниот период. За таа цел беше распишан конкурс за студентски 
мобилности, беа извршени интервјуа и подготовки на студентите кои 
во 2018 година ќе заминат на студиска размена. ЦМС во соработка со 
партнерите учествува во подготовката и подготовката на потребната 
документација и апликација.

Овие активности вклучуваа: координирање на активности за Еразмус+ 
студентите за академска 2016/2017 година, организирање на Еразмус+ 
средби и информативни состаноци, изготвување на документација 
(апликација и договор за учење), лингвистичка проверка, следење на 
студентите и логистичка помош за време на Еразмус+ престојот, по 
нивното враќање преглед на доставена документација за реализирани 
активности за време на Еразмус+ престојот, признавање на стекнати 
активности и ЕКТС кредити во соработка со продеканите на единиците, 
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одржување на финална Еразмус+ средба, учество во радио емисија на 
УГД ФМ. Во изминатата година преку оваа програма заминаа вкупно 70 
студенти.

УГД учествуваше на интернационалните недели на Универзитетот 
во Грац и Универзитетот во Мадрид, каде што ја претстави работата на 
Центарот и работата на Универзитетот и ги размени добрите практики со 
колегите од различните универзитети од Европа. Исто така, беше учесник 
и на Еразмус + средбата во Марибор, каде што имаше посебен штанд за 
промоција и презентација.

Во изминатата година на УГД пристигнаа 22 професори од различни 
европски земји како: Полска, Романија, Бугарија, Турција, Литванија. 
ЦМС, исто така учествуваше во подготовката на програмата на секој 
Факултет каде што визитинг професорите имаа предавања и работилници 
со студентите. Воедно беа организирани и дополнителни активности со 
цел подобро да го запознаат образовното опкружување на Универзитетот.

УГД исто така беше институција која им овозможи Еразмус престој 
на 11 студенти кои остварија Еразмус + престој на УГД. ЦМС е одговорен 
за подготовка на нивната документација, финални извештаи, сместување, 
координација со соодветниот факултет, нивно вмрежување и слични 
активности кои се дел од Еразмус+ програмата.

Во изминатата година ЦМС целосто се посвети кон проширување 
на мрежата и склучување на нови договори различни Универзитети од 
програмските земји. Во прилог е листата на нови соработки во склоп 
на Еразмус + програмата со Универзитетите и нивниот број од 38 до 
септември 2015 до септември 2016 прерасна во 155 нови договори. Во 
прилог е доставена листата.

1 9.2.2016 г. University of west Hungary
Mathematics,
Informatics

2 30.8.2016 г. University of Maribor
Faculty of tourism and business 
logistics

3 19.9.2016 г. University of Ljubljana Medicine

4 24.6.2016 г.
Universita Degli Studi di 
Napoli “L’orientale”

Faculty of law,
Faculty of Languages
Philology

5 21.9.2016 г.
Pomeranian
 University in Slupsk

Tourism and recreation,
Geography,
History,
Mathematics and informatics,
Modern languages 
(English,german and Russian),
Biology 
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6 27.1.2016 г.
Josip Juraj Strossmayer 
University of Osjek – 
UNIOS

Law

7 5.9.2016 г. University of Zadar Travel , tourism and leisure

8

20.7.2016 г.

Sveuciliste Jurja Dobrile u 
Puli

Faculty of Humanities,
Faculty of educational science,
Faculty of computer science,
Faculty of economy

9 11.7. 2016 г. Polytechnic od Sibenik
Business and administration,
Economics

10
24.6.2016 г.
6.11.2017 г.

Josip Juraj Strossmayer 
University of Osijek – 
UNIOS
Croatia

Educational science
Electrical Engineering
Computer Science
Electronics and Automation
History
Languages (German)

11 28.9.2016 г.
College for information 
technologies , Vsite

ICT

12 5.2.2016 г.
Mehmet Akif Ersoy 
University

Faculty of Art,
Economy,
Education,
Engineering

13 22.6.2016 г. Baskent University
Business, tourism, hotel 
management

14 7.10.2016 г. Trakia University Medicine (all departments)

5.10.2016 г.
Sofia University St. Kliment 
Ohridski

Earth sciences

15
15.2.2016 г.
21.6.2017 г.

Trakia University

Biomedical lab technicians,
Rehabilitation 

Agricultural Science

16 28.9.2016 г.
South-West University 
“Neofit Rilski”

Engineering and engineering 
trades,
Information and 
communication technologies,
Textiles ,
Teacher training with subject 
specialization
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17 31.8.2016 г.
University of economics – 
Varna 

Economics ,
Management and 
administration,
Computer use,
Travel , tourism and leisure

18 20.7.2016 г.
St.Cyril and St.Methodius 
University of Veliko 
Turnovo

Education,
Languages

19 22.6.2016 г.
Agricultural University – 
Plovdiv

Agriculture 

20 22.6.2016 г.
University of Food 
Technologies Plovdiv 

Food science,
Information and 
communication technologies

21 4.2.2016 г.
Sofia University St.Kliment 
Ohridski

Agriculture,
Biological sciences

22 4.10.2016 г. Universitatea Babes – Bolyai

ITC,
Physics,
Biology,
Earth sciences,
Education,
Business and administration,
Journalism and information,
Business , administration and 
law(public administration),
Audio-visual techniques and 
media

23 14.7.2016 г.
Universitatea de Arta si 
Design Cluj-Napoca

Arts

9.2.2016 г.
Technical university of Cluj-
Napoca

Electrical engineering,
Automation and computer 
science

24 8.7.2016 г. University of Strasburg History and archaeology

25 7.10. 2016 г.
Toulouse Catholic 
University 

Educational sciences (history, 
psychology),
Philology (languages, 
literature)

26 27.1.2016 г.
Salzburg University of 
education Stefan Zweig

Education,
Teacher education
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27 1.9.2016 г.
Palacky University of 
Olomouc

Educational sciences

28 3.10.2016 г. University of the Azores
Environmental sciences,
Earth science,
Agriculture 

29 10.8.2016 г.
University of mining and 
geology st.Ivan Rilski

Faculty of natural and technical 
sciences, 
Computer science,
Electrical engineering,
Geology engineering,
Mining engineering,
Environmental engineering

30 12.12.2016 г.
Babes Bolyai University 
Cluj-Napoca

Chemistry,
Biochemistry,
Food chemistry

31 12.12.2016 г. University of Rijeka Medicine 

32 12.12.2016 г.
Nicolaus Copernicus 
University in Torun

Nursing, physiotherapy, public 
health, other medical sciences

33 7.12.2016 г. Florida Universitaria

Mechanical engineering,
Industrial electronics and 
automation engineering,
Education,
Business

34 13.12.2016 г.
Cracow University of 
technology

Computer science

35 13.12.2016 г.
Technical University of 
Madrid

Building and civil engineering

36 13.12.2016 г. University of Gdansk
Biochemistry, 
Chemistry,
Environmental sciences

37
Medical University – 
Plovdiv

Medicine, 
Dental studies

38 13.12.2016 г. University of Zagreb Music and performing acts
39 13.12.2016 г. University of Ljubljana Foreign languanges

40 13.12.2016 г.
The Bucharest University of 
Economic

Business and Administration
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41 9.12.2016 г.
National University of 
Political Studies

Public administration
Business and administration
Law

42 14.12.2016 г.
Todor Kableshkov
Sofia

Engineering
Electricity and energy
Information and Comunication 
Tecnology
Business and administration

43 21.12.2016 г. Uniwersytet Rzeszowski English language

44 21.12.2016 г.
Nicolaus Copernicus 
University in Torun

Pharmacy 

45 23.12.2016 г.
Universitat Politecnica de 
Catalunya

Faculty of Agriculture

46 3.2.2017 г.
Universita degli Studi di 
Perugia

Faculty of Education 

47 7.2.2017 г.
Uniwersytet Muzyczny 
Fryderyka Chopina, 
Warszawa Polska

Faculty of Music 

48 8.2.2017 г.
Uniwersytet
Rzeszowski

Information and 
Communication Technologies

49 10.2.2017 г. University of Craiova
Education,
Languages

50 22.2.2017 г.
Nicolaus Copernicus 
University in Torun

Medicine

51 23.2.2017 г. University of Split

Engineering and engineering 
trades

Law
52 23.2.2017 г. University of Pisa Medicine from 2018 spring
53 1.3.2017 г. University of Latvia Law

54 1.3.2017 г.
Academy of Preforming Arts 
in Bratislava

Academy of Music

55 1.3.2017 г.
Universitatea Titu Maiorescu 
din Bucuresti Romania

Medical Science
Dental Medicine
Nursing
Pharmacy
Economics
Law 
Computer Science
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56 6.3.2017 г.
Charles University
Faculty of Medicine in 
Hradec Kralove

Medical Science

57 6.3.2017 г.
BRNO University of 
Technology

Electricity and energy
Electronics and automation

58 10.3.2017 г.
University of Agribusiness 
and Rural Development 
Bulgaria

Business and Administration
Information and 
Communication Technologies

59 10.3.2017 г.
Universidade Nova de 
Lisaboa
Portugal

Faculty of Medical Science

60 10.3.2017 г.
Universita’ Degli Studi 
“Gustaino Fortunato”

Business
Economy and Finance
International Trade
Law

61 13.3.2017 г.
University of Ruse Angel 
Kanchev

Education Science
Training for pre-school 
teachers

62 14.3.2017 г.
BRNO University of 
Technology
Faculty of Fine Arts

Arts

63 14.3.2017 г.
Eugeniusz Geppert Academy 
of Art and Design
Poland

Communication / Marketing 

64 17.3.2017 г.
University of Franche –
Comte (UFC)

Information and 
Communication Technologies
Pharmacy

65 21.3.2017 г.
University of Tartu
Estonia

Computer Science

66 21.3.2017 г.
Haute Ecole De La Province 
De Liege
Belgium

Business and Administration

67 21.3.2017 г. University of Maribor Law

68 21.3.2017 г.
Pavol Jozef Safarik 
University in Kosice

General Medicine
Dental Medicine
Physiotherapy 
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69 22.3.2017 г.
University of Silesia in 
Katowice

Art and Design
Law

70 24.3.2017 г.

Uniwersytet
Jagiellonski

Poland

Computer Science

71 29.3.2017 г. University of Osijek
Medical Science
Re-signed

72 30.3.2017 г.
Universita Degli Studi di 
Napoli Federico II
Italy

Law
Earth Science

73 31.3.2017 г.
Masaryk University
Czech Republic

Medicine

74 3.4.2017 г.
Unimore - Università degli 
Studi di Modena e Reggio 
Emilia

Modern EC Languages
Law

75 13.4.2017 г.
South-West University 
“Neofit Rilski”

Pedagogy

76 13.4.2017 г.
Universitat Autònoma de 
Barcelona - UAB Barcelona Linguistics 

77 13.4.2017 г.
Medical University of 
Lublin

Dental Medicine
General Medicine
Pharmacy
Midwifery
Physiotherapy

78 13.4.2017 г. Istanbul Gedik University

Fine Arts & Architecture
Economics and business 
administration 
Electrical and Mechanical 
Engineering
Medicine

79 13.4.2017 г.
Ecole de Savignac
France

Tourism and Hotel 
Management
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80 13.4.2017 г.
Czestochowa University of 
Technology 

Language
Economics
Accounting and Taxation
Finance, banking and insurance
Management and 
administration
Marketing and advertising
Biological and related science
Environmental Science
Physical Science
Mathematics and statistics
Information and 
communication
Engineering
Materials (glass, paper, plastic 
and wood)

81 13.4.2017 г.
Czech University of Life 
Science

Env. Science, Ecology
Natural Science

82 13.4.2017 г. Mardin Artuklu University Turkish Language

83 18.4.2017 г.
Varna University of 
Management

Business and administration
Tourism and Hospitality 

84 18.4.2017 г.
Jan Dlugosz University in 
Czestochowa
Poland

Fine Arts
Music Preforming and Arts

85 21.4.2017 г.
University of Technology of 
Troyes
France

Information and 
communication technologies

Engineering, Manufacturing 
and Construction

86 21.4.2017 г.
Universita Deligi studi di 
Parma
Italy

Engineering and Engineering 
Trades
Agriculture
Business and administration
Information and 
communication Technologies
Biological and related science
Pharmacy
Humanities
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87 21.4.2017 г.
University of Savoie Mont 
Blanc
France

Business and administration

88 21.4.2017 г.
Johannes Kepler University 
Linz
Austria

Information and 
communication Technologies

89 21.4.2017 г.
TTK University of Applied 
Science
Estonia

Engineering and engineering 
trades
Environmental Science
Transport Service

90 24.4.2017 г.
Université d’Angers
France

Travel, Tourism and Leisure 

91 25.4.2017 г.
Stefan cel Mare university of 
Suceava
Romania

Information and 
communication technology
Economics
Law
Earth Science
Languages

92 25.4.2017 г.
State University of Applied 
Science in Konin
Poland

Foreign languages (English, 
German);
Accounting and taxation
Computer Science
Nursing and caring
Therapy and rehabilitation
(Dietetics)

93 28.4.2017 г.

University of Alcalá - 
International - Universidad 
de Alcalá
Spain

Electronics and automation
Telecommunication 
Engineering
Computer Science

94 28.4.2017 г.
University of Sassari/
Università degli Studi di 
Sassari

Medicine Dental studies
Nursing and rehabilitation
Therapy and rehabilitation
Pharmacy

95 28.4.2017 г. University of Cordoba Education Science

96 2.5.2017 г.
University of Santiago de 
Compostela Spain

Faculty of Mathematics
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97 2.5.2017 г. University of Teramo
Law
Food Procesing

98 4.5.2017 г. Hungarian Dance Academy Music Academy

99 9.5.2017 г.

Conservatorio di Musica 
“Claudio Monteverdi” 
Musik-Konservatorium 
Bolzano-Bozen

Music Academy

100 9.5.2017 г.
College of Business and 
Hotel Management 

Tourism 

101 18.5.2017 г.
Czech University of Life 
Science Prague

Environment Science
Natural Science 

102 18.5.2017 г.
University prof. dr. Asen 
Zlatarov
Bulgaria

Tourism

103 19.5.2017 г. Université de Liège Sport

104
19.5.2017 г.
17.10.2017 г.

University of Opole
Poland

Journalism and reporting
Law
Mathematics and statistics
Information and 
communication
Economics 
Sociology
Languages – English studies
Audio and visual techniques

105 25.5.2017 г.
Kazimierz Wielki University

Poland

Biology/biotechnology
Natural environments and 
wildlife
Computer Science

106 25.5.2017 г.
University of Lorraine
France

Mathematics and statistic
Business and administration
Management and 
administration

107 25.5.2017 г.
Nebrija University

Spain

Literature and linguistics

Languages
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108 25.5.2017 г.
University of Wrocław
Poland

Earth Science

109 25.5.2017 г.
University of Algarve

Portugal

Electricity and energy 
Electronics and automation
Mechanic and metal trades
Food processing
Building and civil engineering

110 26.5.2017 г.
Warsaw University of 
Technology

Civil Engineering

111 26.5.2017 г.
University Institute of Maia
Portugal

Journalism and reporting

112 29.5.2017 г.
Conservatorio di Musica 
“Licinio Refice”
Italy

Music and preforming Arts

113 1.6.2017 г.
Osnabruck University
Germany

Computer Science

114 1.6.2017 г.
Lomza State University of 
Applied Science
Poland

Management/Business 
Administration
Computer Science
Nursery
Physiotherapy
Dietetics/Food
Technology
English Philology

115 1.6.2017 г.

University of La Laguna
Universidad de La Laguna

Spain

Tourism

116 1.6.2017 г.

University of the Basque 
Country – Faculty of 
engineering – BILBAO

Spain 

Faculty of Engineering

117 6.6.2017 г.

University college of 
Management and Design-
ASPIRA

Croatia

Hotel management
Gastronomy
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118 6.6.2017 г.

Rovira i Virgili University

Spain
Languages
(Spanish)

119 7.6.2017 г.

Polytechnic Institute of 
Leiria

Portugal

Biology
Nursing
Physiotherapy
Personal Service (Hotel and 
Tourism)

120 8.6.2017 г.
University of Verona

Italy
Law

121 16.6.2017 г.

University of Medicine and 
Pharmacy of Craiova

Romania

Medicine

122 16.6.2017 г.
University of Alicante

Spain

Economics and Business

Computer Science

123 19.6.2017 г.
National school of 
engineering in Tarbes
France

Mechanical Engineering
Industrial Engineering

124 19.6.2017 г.

Grigore T. Popa University 
of Medicine and Pharmacy

Romania

Medicine
Dental medicine
Pharmacy 

125 16.12.2016 г.

Jan Evangelista Purkyně 
University in Ústí nad 
Labem
Czech Republic

Education

126 21.6.2017 г.
Miguel Torga Institute
Portugal

Information and 
communication technologies

Journalism and information

Management and 
administration
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127 22.6.2017 г.

Parthenope University of 
Naples

Italy

Business administration 
Economics 

128 29.6.2017 г.

Bulgarian Academy of 
Science
Insitute of Information and 
communication technologies
Bulgaria

Computer Science

129 29.6.2017 г.

The Angelus Silesius 
University of Applied 
Sciences in Wałbrzych
Poland

Languages and Philological 
science

English language

130 29.6.2017 г.
University of Oviedo

Spain

Modern Languages
English Studies
Spanish Languages and 
literatures
Academy of Music

131 29.6.2017 г.
West University of 
Timișoara

Faculty of Arts and Design

132 6.7.2017 г.
University of Zielona Gora

Poland

Mathematics
Informatics and econometrics
Management
Economics
Business administration and 
law

133 10.7.2017 г.
University of Sannio
Italy

Business and administration
Law

134 7.8.2017 г.
Alexandru Ioan Cuza 
University of Iasi
Romania

Business and administration
Economics
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135 7.8.2017 г.
Danubius University of 
Galati
Romania

Communication and Public 
Relations
Law
Economics

136 11.8.2017 г.

Saimaa University of 
Applied Science

Finland

Business and administration

137 14.8.2017 г.

Estoril Higher Institute for 
Tourism and Hotel Studies 
(eshte)
Portugal

Tourism management
Tourism
Hotel Management

138 18.8.2017 г.
European Faculty of Law
Slovenia

Law

139 18.8.2017 г.
Usak University
Turkey

Business and administration

140 22.8.2017 г.
Ordu University
Turkey

Music
Agriculture

English Language and 
Literature

Economics
Pre-school teaching and 

education
Primary School Education

Medicine
Dentistry

141 29.8.2017 г.

Comenius University in 
Bratislava

Slovakia

Law

142 30.8.2017 г.
Opole University of 
Technology
Poland

Civil Engineering
Architecture

Electrical Engineering, 
Automatic Control and 

Informatics
Economics and Management

Mechanical Engineering
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143 30.8.2017 г. 
Romanian-American 
University

Information and 
communication Technologies

144 31.8.2017 г.
Turiba University
Latvia

Business and management
Tourism and Hospitality

International communication

145 31.8.2017 г.
University of Szeged 
Hungary

Medicine

146 1.9.2017 г.
University of La Laguna
Spain

Agriculture

147 5.9.2017 г.
Polytechnic Institute of 
Bragança
Portugal

Accounting
Art and Design

Electrical and Computer 
Engineering

Environmental Engineering
Food Engineering

Foreign Languages:
English and Spanish

Mechanical Engineering
Music

Tourism

148 6.9.2017

State University of Applied 
Sciences in Nowy Sacz

Poland

Economics
Foreign Languages

Engineering
Nursing, Physiotherapy

149 6.9.2017 г.
College of Polytechnics 
Jihlava Czech Republic

Tourism

150 7.9.2017 г.

Jan Kochanowski University 
in Kielce

Poland

Law
Management and 

administration
Medicine

Health
Travel, Tourism and Leisure
Journalism and information

151 13.9.2017 г.
University of Maribor
Slovenia

Computer Science
Electrical Engineering

152 13.9.2017 г.
Polytechnic Institute of 
Porto (ESTG)
Portugal

Management and Business
Informatics Engineering

Law
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153 14.9.2017 г.
University of Granada
Spain 

Pharmacy 

154 15.9.2017 г.
University of Extremadura 
Spain

Agriculture

155 21.9.2017 г.
University of Girona
Spain

Education
Management and 

administration
Accounting and taxation

Нови билатерални соработки:
Bonjour de France 2.11.2016 г.
Konstantin Preslavsky University of Shumen - Bulgaria 9.2.2017 г.
УЈП - Скопје 9.2.2017 г.
Technical faculty of Bor, University of Belgrade 14.2.2017 г.
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување 15.2.2017 г.
Музеј на современата уметност - Скопје 5.5.2017 г.
Универзитет во Сингидунум 17.3.2017 г.
Bucharest University of economics Studies 26.12.2016 г.
Универзитет „Мајка Тереза” - Скопје 23.5.2017 г.
L.N Gumilyov Eurasian national University 3.7.2017 г.
Jordan University of Science and Technology (JUST) 3.7.2017 г.
University of East Sarajevo 7.8.2017 г.
University of Transport Todor Kableshkov – Sofia 11.9.2017 г.
University of Novi Sad & Museum in Shtip 10.10.2017 г.
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” - 
Bulgaria

14.9.2017 г.

Università degli Studi di Torino - Italy 1.11.2017 г.
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ЦЕНТАР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

Вовед
Центарот за односи со јавноста (ЦОЈ), како единица на Универзитетот 

„Гоце Делчев“ – Штип, е формиран со донесувањето на Одлука на 
Собранието на Република Македонија за давање согласност на Статутот 
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип на седницата одржана на 27 април 
2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2008 и 
103/2008).

Пред формирањето на Центарот, функционираше Канцеларија 
за односи со јавноста со Оддел за издавачка дејност, во чијшто состав 
беше пододделот за уредување на веб-страницата на Универзитетот. 
Овде работеа четири лица, кои беа задолжени со низа активности за 
остварувањето на дејноста, улогата и задачите на Универзитетот и на 
единиците. 

Канцеларијата воспоставуваше комуникации со пошироката јавност 
во земјава и со одделни субјекти поврзани со Универзитетот во странство. 
Канцеларијата за односи со јавноста редовно ја информираше јавноста и 
осмислено ги презентираше информациите и содржините за работата на 
структурите на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

Канцеларијата организираше: прес-конференции, трибини, 
свечености, доделување на признанија, патронен ден на Универзитетот, 
почеток на нова студиска година, доделување на дипломи и други 
активности за промоција на Универзитетот.

Од септември 2007 година до крајот на ноември 2007 година Одделот 
за издавачка дејност беше сместен во просториите на поранешниот 
Работнички универзитет (денес Факултет за општествени науки). 

Од декември 2007 година до септември 2009 година Одделот работеше 
во просториите на Ректоратот на Универзитетот (ул. „Крсте Мисирков“ 
бб - Штип).

Од почетокот на октомври 2009 година Одделот е дислоциран во 
Кампус 1, односно на првиот кат од новите, модерно просторно и технички 
уредени простории на Центарот за односи со јавноста (ул. „Генерал 
Михајло Апостолски“ бб - Штип).

Во периодот од септември 2008 година започна изградбата на Центарот 
за односи со јавноста, кој е со површина од 332 м2. Одделот за издавачка 
дејност е со површина од 98 м2, Одделот за радио и ТВ заедно со Одделот 
за реклама и пропаганда (Оддел за маркетинг и протокол) се на површина 
од 205 м2. Центарот за односи со јавноста како единица на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип активно и постојано учествува и придонесува за 
остварувањето на дејноста, улогата и задачите на Универзитетот и на 
единиците.

Центарот активно учествува во работата на органите, работните тела 
на Универзитетот и на единиците.

Центарот реализира акти, одлуки и задачи на органите на 
Универзитетот и на единиците и го почитува дигнитетот и достојно го 
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употребува името и обележјата на Универзитетот.
Во јуни 2011 година, според новата Систематизација на Универзитетот 

„Гоце Делчев“, беа донесени неколку промени во структурата на одделите 
кои функционираат во Центарот за односи со јавноста. Според новата 
Систематизација, Одделот за радио и ТВ се состои од Одделение за техника 
и Одделение за редакција. Промени беа донесени и во Одделот за реклама 
и пропаганда, кој се реименуваше во Оддел за маркетинг и протокол и 
се состои од две одделенија – Одделение за маркетинг и Одделение за 
протокол.

Структура 
Раководител
Според Правилникот за организација на работата и систематизација на 

работните места на Универзитетот („Универзитетски гласник“ бр.10, јули 
2009 г.), од страна на ректорот на Универзитетот проф. д-р Саша Митрев 
во јули 2009 година за раководител на Центарот за односи со јавноста е 
назначен доц. д-р Кирил Барбареев. Во јуни 2012 година за раководител на 
Центарот за односи со јавноста е назначена Марија Манева. Во јуни 2014 
година за раководител на Центарот за односи со јавноста е назначен Славе 
Димитров. Во април 2016 година од страна на ректорот на Универзитетот 
проф. д-р Блажо Боев за раководител на Центарот е назначен Влатко 
Миленкоски.

Вработени
- Влатко Миленкоски - раководител и главен и одговорен технички 

уредник во Оддел за радио и ТВ.
- Игор Стојанов - главен и одговорен уредникна редакција во Оддел за 

радио и ТВ.
- Тони Михаилов - новинар во Оддел за радио и ТВ.
- Александар Максимов - референт во Оддел за ТВ.
- Марија Манева - референт во Оддел за маркетинг и протокол.
- Славе Димитров - референт во Оддел за издавачка дејност.
- Благој Михов  - референт во Оддел за издавачка дејност.
- Сања Гацов - референт во Оддел за издавачка дејност .
- Кристина Богатинова - веб-администратор.
- Игор Ампов - веб-администратор.
- Даница Гавриловска-Атанасовска - лектор по македонски јазик.
- Павлина Митева-Павлова - лектор по англиски јазик.

Оддели во состав на Центарот
Во состав на Центарот за односи со јавноста се три оддели:

- Оддел за издавачка дејност;
- Оддел за маркетинг и протокол;
- Оддел за радио и ТВ.
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Оддел за издавачка дејност
Универзитетот „Гоце Делчев“ својата издавачка дејност ја 

остварува преку издавање на учебници, учебни помагала, монографии, 
студии, списанија, годишници, зборници, преводи на странски изданија, 
информативен и пропаганден материјал, брошури, летоци и друга 
литература.

Одделот за издавачка дејност придонесува за развој на наставните, 
научните и другите дејности на Универзитетот, но и го поттикнува 
творештвото на Универзитетот. Oдделот за издавачка дејност својата 
дејност ја остварува преку издавање на Универзитетски гласник, 
Универзитетски билтен, Универзитетски весник, учебници и учебни 
помагала на наставниците и соработниците на Универзитетот, како 
и монографии на наставниците и соработниците, студии, списанија, 
годишници, зборници на трудови на членките на Универзитетот, преводи на 
странски изданија, службени и периодични публикации на Универзитетот, 
информативен и пропаганден материјал, брошури и сл., како печатени 
изданија, но и како електронски изданија објавени на веб-страницата на 
Универзитетот. Во Одделот за издавачка дејност ефикасно и квалитетно 
се спроведува Издавачкиот план на Универзитетот.

Во периодот од септември 2016 година до септември 2017 година во 
Одделот за издавачка дејност се реализирани следниве изданија:

Универзитетски билтен - јавно гласило на Универзитетот во кое се 
објавуваат рефератите, односно извештаите на рецензентските комисии 
за избор на наставно-научни, научни, насловни, наставни и соработнички 
звања, рецензиите на докторските дисертации и рецензиите на ракописите 
за учебници во високото образование на Универзитет „Гоце Делчев“:

- 1.12. 2016 г. Универзитетски билтен бр.180
- 15.12. 2016 г. Универзитетски билтен бр.181
- 30.12. 2016 г. Универзитетски билтен бр.182
- 1. 2. 2017 г. Универзитетски билтен бр.183
- 14. 2. 2017 г. Универзитетски билтен бр.184
- 1. 3. 2017 г. Универзитетски билтен бр.185
- 15. 3. 2017 г. Универзитетски билтен бр.186
- 1. 4. 2017 г. Универзитетски билтен бр.187
- 18. 4. 2017 г. Универзитетски билтен бр.188
- 2. 5. 2017 г. Универзитетски билтен бр.189
- 15. 5. 2017 г. Универзитетски билтен бр.190
- 1.6. 2017 г. Универзитетски билтен бр.191
- 14.6. 2017 г. Универзитетски билтен бр.192
- 1. 7. 2017 г. Универзитетски билтен бр.193
- 15. 8. 2017 г. Универзитетски билтен бр.194
- 1.9. 2017 г. Универзитетски билтен бр.195
- 15.9. 2017 г. Универзитетски билтен бр.196
- 2.10. 2017 г. Универзитетски билтен бр.197
- 16.10. 2017 г. Универзитетски билтен бр.198



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

198

- 1.11. 2017 г. Универзитетски билтен бр.199
- 15.11. 2017 г. Универзитетски билтен бр.200

Универзитетски гласник - јавно гласило на Универзитетот во кое 
се објавуваат одлуки, правилници, Систематизација на работни места, 
Статут на Универзитет, упатства, планови итн., донесени на Ректорска 
управа и Универзитетски сенат на Универзитет „Гоце Делчев“.

- 20.4.2017 г. Универзитетски гласник бр.37.

Каталог на изданијата 2017 г. кој ги содржи сите изданија што биле 
издадени во текот на 2007 - 2017 година, а вклучува: зборници, учебни 
помагала, универзитетски весник, списанија. 

Зборници
- Зборник на трудови од меѓународна научна коференција - 

Економски факултет.
- Зборник на трудови од научно-стручна конференција „Состојби 

и перспективи во туризмот, економијата и бизнис логистиката во 
Република Македонија”.

- Зборник на трудови / Прва меѓународна научна конференција 
филологија, култура и образование.

- STUDENT’S SOCIAL SCIENCE JOURNAL ГОДИНА 2016, БРОЈ 1. 
- Зборник на трудови од Првата меѓународна конференција ФИЛКО 

– Филолошки факултет.
- Зборник на трудови Втора меѓународна научна конференција 

„Општествените промени во глобалниот свет“– Правен факултет.
- Годишен зборник – Земјоделски факултет.
- Годишен зборник – Факултет за образовни науки.
- Годишен зборник – Економски факултет(три броја).
- Книга на апстракти Трета меѓународна научна конференција 

„Општествените промени во глобалниот свет“
- Научно списание “BALKAN SOCIAL SCIENCE REVIEW - Правен 

факултет“ (три броја).
- Меѓународно списание „Палимпсест“ (онлајн и печатена верзија) – 

Филолошки факултет.
- Воспитание – Факултет за образовни науки.
- Mеѓународното научно списание „Палимпсест“– Филолошки 

факултет. 

Оддел за веб дизајн
Во текот на академската 2016/2017 година, Одделот за издавачка 

дејност – Оддел за веб дизајн ги реализираше следниве активности по 
месеци:

Септември 2016 година
Реализирани секојдневни и тековни активности. 
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Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Креирање на е-распоред. Корекции на распоред за цел УГД.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација 

на УГД. 
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката 

на УГД.
Внесување на распоредот за спорт и рекреација.
Ажурирање на распоредот за цел УГД
Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот. 
Проверка и креирање на фајлови за заштита. Заштита на веб-

страница.

Октомври 2016 година
Реализирани секојдневни и тековни активности. 
Корекции на распоред за цел УГД. 
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација 

на УГД. 
Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот. 
Истражување и развивање на нови модули за веб. 
Абдејтирање на веб-страниците до најнова верзија. Разрешување на 

проблеми при апдејт.
Проверка и креирање на фајлови за заштита. Отстранување на 

злонамерни скрипти од веб-страницата research.ugd.edu.mk.
Заштита на веб-страница.
Креирање на посебни html - страници за секоја студиска и предметна 

програма на факултетите од кампусите на УГД за прв и втор циклус 
студии и нивна проверка со е-индекс.

Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката 
на УГД.

Ноември 2016 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Обработка на фотографии.
Поставување на вести за веб на дневно ниво.
Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот. 
Креирање на бекап на веб-страницата. 
Ажурирање на англиската верзија, дел за вести.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката 

на УГД.
Декември 2016 година
Реализирани секојдневни и тековни активности 
Поставување на вести за веб на дневно . 
Обработка на фотографии.
Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот. 
Внесување на податоци и изработка на распоред во програмата 
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MIMOSA. 
Креирање на бекап на веб-страницата. 
Ажурирање на англиската верзија на веб-страницата.
Ажурирање на календарот со активности за учебната 2016/17 година 

на веб-страницата според Одлука добиена нa Универзитетски сенат и 
доставена од е-индекс.

Ажурирање на е-библотеката на УГД со нови учебници скрипти и 
практикуми.

Јануари 2017 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Обработка на фотографии.
Поставување на вести за веб на дневно ниво.
Ажурирање на официјалната веб-страница и на веб-страниците на 

факултетите.
Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Заштита на информациите на веб-страниците.
Изработка на распоред за цел Универзитет во програмата MIMOSA.
Ажурирање на е-библотеката на УГД со нови учебници скрипти и 

практикуми.

Февруари 2017 година
Реализирани секојдневни и тековни активности. 
Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација 

на УГД.
Корекции на распоред во програмата MIMOSA, ажурирање на 

распоредот на веб-страниците.
Креирање на бекап на веб-страницата.
Отстранување на злонамерни фајлови поради упад во серверите и 

загрозување на сигурноста. Заштита на веб страниците УГД и УГДЛАЈФ.
Ажурирање на е-библотеката на УГД со нови учебници скрипти и 

практикуми.

Март 2017 година
Реализирани секојдневни и тековни активности. 
Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Корекции на електронски распоред на предавања. 
Изработка на страница Наука на УГД: http://research.ugd.edu.mk/
Aбдејтирање на сајтовите до најнова верзија. Корекција на фајлови 

за кои постои висок ризик на сигурност.
Отстранување на злонамерни фајлови од серверот и веб-страниците.
Заштита на веб-страницата. 
Ажурирање на е-библотеката на УГД со нови изданија.
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Април 2017 година
Реализирани секојдневни и тековни активности. 
Креирање и ажурирање на веб-страницата на делот Наука.
Префрлување на веб страниците на нов веб сервер.
Заштита на веб-страницата.
Ажурирање на е-библотеката на УГД со нови учебници скрипти и 

практикуми.

Мај 2017 година
Реализирани секојдневни и тековни активности. 
Ажурирање на сите веб-апликации.
Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација 

на УГД. 
Изработка на нова веб страница за универзитетот, www.ugd.edu.mk
Заштита на веб-страницата.
Ажурирање на делот за списоци со одлуки за флексибилно работно 

време – ФРВ на страницата Наука.
Преработка на веб-страниците за зголемување на сигурноста.
Ажурирање на е-библотеката на УГД со нови учебници скрипти и 

практикуми.

Јуни 2017 година
Реализирани секојдневни и тековни активности. 
Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Разгледување на темплејти за креирање на нови веб-страници.
Изработка на нова веб страница за универзитетот, www.ugd.edu.mk
Заштита на веб-страницата.
Ажурирање на е-библотеката на УГД со нови учебници скрипти и 

практикуми.

Јули/август 2017 година
Реализирани секојдневни и тековни активности. 
Изработка на нови страни за факултетите на УГД.
Изработка и ажурирање на веб-страниците за лабораториите: 
http://www.ugd.edu.mk/tzrsem/ и
http://www.ugd.edu.mk/semlab/
Подготовка на студиски програми за внесување во Mimosa.
Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот. 
Изработка на нови веб страни за центрите при УГД: 
http://cmus.ugd.edu.mk/
http://coj.ugd.edu.mk/
Заштита на веб-страницата.
Ажурирање на е-библотеката на УГД со нови учебници скрипти и 

практикуми.
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Септември 2017 година
Реализирани секојдневни и тековни активности. 
Изработка на нови страни за факултетите на УГД.
http://ma.ugd.edu.mk/ , http://fa.ugd.edu.mk/, http://la.ugd.edu.mk/
http://ef.ugd.edu.mk/, http://pf.ugd.edu.mk/ , http://ff.ugd.edu.mk/, 
Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Креирање на е-распоред. Внесување на распоредот за спорт и 

рекреација. Корекции на распоред за цел УГД.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација 

на УГД. 
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката 

на УГД.
Ажурирање на распоредот за цел УГД.
Заштита на веб-страница.

Оддел за маркетинг и протокол
Одделот за маркетинг и протокол е одговорен за планирање, 

реализирање и евалуирање на сите промотивни и маркетинг активности 
коишто имаат за цел да го промовираат Универзитетот во државата и 
надвор од неа. 

Во соработка со факултетите, центрите, институтите и другите 
единици интегрирани во Универзитетот, Одделот за маркетинг и протокол 
е одговорен за подготовка на маркетинг акционен план, реализација на тој 
маркетинг план и евалуација на резултатите.

Понатаму Одделот за маркетинг и протокол покрај планираните 
промотивни и маркетинг проекти предвидени и утврдени со маркетинг 
планот редовно се грижи за дизајнот, информациите и изборот на 
рекламните материјали, во соработка со Одделот за радио и ТВ 
подготвува аудио и видео презентации за Универзитетот, рекламни аудио 
и видео спотови за Универзитетот, комуницира со медиумите во делот 
на рекламното и ПР претставување на Универзитетот, дава поддршка 
во организација на манифестации, свечености, патронен празник на 
Универзитетот и други настани. 

Во периодот од септември 2016 до септември 2017 г., Одделот за 
маркетинг и протокол има реализирано низа проекти и активности: 

Септември 2016 година
Подготовка на промотивна брошура за УГД.
Подготовка на прв академски час.
Комуникација и координација со Скопје танцов фест, танцова група 

која ќе настапи на прв академски час.
Комуникација со медиуми и испраќање на соопштенија за медиуми.
Координација, подготовка и реализација на Корејски камп на УГД.
Координација и организациска поддршка за настаните кои ги 

организираат универзитетските единици.
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Октомври 2016 година
Координација за роденден - УГД ФМ.
Подготовка и координација за Недела на германски филм.
Подготовка и координација за концерт на Елена Мисиркова во МОБ
Пишување и потпишување и реализација на договори со регионални 

медиуми во Штип.

Ноември 2016 година
Создавање на текст, избор на фотографии и координација и 

комуникација со Балканика паблишинг за објава на публикацијата 
BUSINESS DIRECTORY OF MACEDONIA 2016.

Координација и дискусија за подготовка на трибина на тема УЧЕЊЕ 
НА АСЕРТИВНО ОДНЕСУВАЊЕ Емоционалната интелигенција и 
стресот во изборот на однесувањето.

Координација и реализација на Работилница за идејно решение за 
урбано уредување на паркот кај Кампус 2 во соработка со Невладиното 
здружение „Фондација за развој налокалната заедница Штип“.

Подготовка на извештај за одржаната недела на германски филм на 
барање на амбасадата на Германија во РМ.

Координација и организација на настан - инспиративни говори за 
мојата професија „Учителите го менуваат светот“.

Подготовка на термини и кооординација за доделување на дипломи во
декември.
Промоција на концерт на New spark jazz orchestra.
Координација за објава на текст за УГД во Монографија на 

Инженерската институција на Македонија по повод 70 години постоење.

Декември 2016 година
Подготовка за настан – новогодишна прослава. 
Организација на годишен концерт на ФМУ.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Настан „Учителите го менуваат светот“.
Ажурирање на социјални мрежи.
План за дистрибуција и дистрибуција на промотивни печатени 

материјали
Соопштенија до медиуми и покана за настани до медиумите.
Организација и логистика на настани (промоција на настаните, 

контакти со учесници, подготовка на договори, комплетирање на 
документација, пополнување и карти, логистика и организација на 
публика, подготовка на финансиски извештаи).

Јануари 2017 година
Контакти со добавувачи нарачки на ситен рекламен материјал.
Организација и координација на активности и настани во 

Мултимедијален Центар.
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Координација за тендери за потребни материјали за ЦОЈ и УГД.
Подготовка на маркетинг активности - предуписна кампања на УГД.

Февруари 2017 година
Контакти со добавувачи нарачки на ситен рекламен материјал.
Организација и координација на активности и настани во 

Мултимедијален Центар.
Координација за тендери за потребни материјали за ЦОЈ и УГД.
Подготовка на промотивни печатени материјали за УГД.
Подготовка на текстови за презентација на матурантите во состав на 

предуписната кампања.
Подготовка на печатени промотивни материјали за УГД.
Подготовка и креирање на работна група за создавање на филм – 10 

години.
УГД со проф. Џиџева од Филмска академија и студенти од академијата.
Подготовка и објава на Конкурс за најдобра студентска фотографија 

по повод патронат – 10 години УГД.

Март 2017 година
Подготовки во пресрет на Саем за образование - координативни 

активности.
Подготовки и координација за настан – Патронат на УГД – 10 години.
Подготовка организација и реализација – велосипедска трка – Со 

велосипед на Факултет.
Контакти со добавувачи нарачки на ситен рекламен материјал.
Организација и координација на активности и настани во 

Мултимедијален
центар.
Подготовка на предлог-проект за учество на Саем за образование и 

преземање на координативни активности за реализација на овој настан.
Подготовка на маркетинг активности (предуписна кампања на УГД).
Координација со декани и протокол за доделување на дипломи на 

дипломираните студенти.
Учество во реализација на настан – Патронат на УГД.
Учество во реализација на настан „Со велосипед на факултет“.
Учество во реализација на – промоција на каталог на изданија и 

промоција на доктори на наука.
Подговотва во промоција и реализација на концерт на Ема Попивода 

како
почеток на музички перформанс „Уметничка пролет на УГД“.
Подготовка на промотивен текст за УГД за списанието „Матурант“.

Април 2017 година
Предуписна кампања на УГД – подготовка на флаери за сите 

факултети на УГД
Подготовка на договори и промотивна кампања за Уметничка пролет 
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на УГД.
Создавање на текст, избор на фотографии и координација и 

комуникација со Балканика паблишинг за објава на публикацијата 
BUSINESS DIRECTORY OF MACEDONIA 2017 со дел за УГД и посебни 
страници за Факултет за медицински науки и Факултет за природни и 
технички науки.

УГД на саем за образование и кариера – техничка и логистичка 
поддршка.

Промоција на прв научен документарен филм на УГД ТВ.
Отворени денови на УГД како дел од промотивната кампања за упис 

на нови студенти – Штип (20.4.), Струмица (26.4.) и Кавадарци (27.4.).

Мај 2017 година
Организација и координација на активности и настани во 

Мултимедијален
центар. 
Подготовка на маркетинг активности (предуписна кампања на УГД).
Контакти со медиуми, покани за прес-конференции.
Организација на Отворени денови на УГД – Прилеп (3.5.) и Скопје 

(17.5.).
Координација и дистрибуција на флаери до сите факултети. 
Техничка логистичка и промотивна кампања за концерти како дел од 

„Уметничкапролет“ на УГД – Кожа (Рисима Рисимкин) и 5 до 12 (Игор 
Киров).

Промотивни текстови и банери и видео за сајтот www.fakulteti.mk
УГД на Technoscience 2017 во Куманово.
Подготовка и координација и работа на текстови за нова веб-страница 

за УГД.

Јуни 2017 година
Организација и протокол за гостувања на декани и останати 

претставници од факултетите на телевизии.
Подготовка на текст и фотографии и презентација на УГД, Конкурсот 

за упис на нови студенти и обраќање на ректорот во списанието Матурант.
Координација и техничка и логистичка поддршка при подготовката 

на информатори за студентите за прв циклус студии.

Јули /август 2017 година
Координација, комуникација и подготовки за прв академски час. 
Подготовка на сценарио, план за снимање и текстови за видео 

промотивни
реклами за сите факултети на УГД.
Промоција, поделба на флаери и останат промотивен материјал за 

време на прв уписен рок.
Подготовка на водич за студенти.
Подготовка на План за медиумска застапеност на УГД, контакти со 
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телевизии и веб-страници, подготовка и мониторинг на медиа-планови.
Уписи – прв и втор уписен рок.
Септември 2017 година
Подготовка на промотивна брошура за УГД на македонски и на 

англиски јазик.
Подготовка на прв академски час.
Комуникација и координација со Никола Ристановси, Васил 

Хаџиманов, Гоце
Саф, Антонијо Китановски за настап на прв академски час.
Комуникација со медиуми и испраќање на соопштенија за медиуми.
Комуникација со медиуми во кои УГД има свои кампуси и прибирање 

на понуди
за медиумска застапеност на УГД (Комисија за понуди за деловна 

соработка).
Подготовка и координација за Отворен ден – Еразмус освежување во
Мултимедијален центар на УГД.
Координација и организациска поддршка за настаните кои ги 

организираат
универзитетските единици.

Оддел за радио и ТВ
Одделот за радио и ТВ е единица којашто претставува информатор 

за сите активности кои се одржуваат на Универзитетот „Гоце Делчев“. 
Одделот за радио и ТВ придонесува во подобро информирање на 
студентите и на останатата јавност за активностите на Универзитетот, а 
воедно претставува место каде што студентите на новинарство и односи 
со јавноста ја вршат својата пракса.

Во овој Оддел се продуцира независна и самостојна радио и ТВ 
програма која преку радиофреквенција се емитува на ниво на цела 
Општина Штип, а преку интерната ТВ мрежа се емитува низ сите објекти 
каде што гравитираат студенти и наставници на УГД. 

Универзитетското радио „УГД ФМ“, како дел од Одделот за радио и 
ТВ, емитува 24-часовна програма што се однесува на студентите и младите 
луѓе во градот, програма која го засега работењето на Универзитетот и 
студирањето на сите студенти. Студентите континуирано се информираат 
за настаните и за активностите на УГД, а воедно студентското радио и 
интерната телевизија имаат и едукативна и забавна компонента.

Преку продукција на едукативни и забавни програми овие два медиума 
претставуваат неформално надополнување на едукацијата на студентите 
и останатите консументи. Воедно, овие два медиума континуирано даваат 
поддршка преку преноси во живо, гостувања и продукција на емисии на 
сите настани кои се организираат од страна на Универзитетот. Одделот за 
радио и ТВ, исто така, им дава поддршка на сите млади луѓе и студенти кои 
сакаат креативно да се изразат или нивниот глас да се слушне подалеку во 
јавноста. 

И двата медиума постојано соработуваат со многу млади луѓе кои 
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активно се вклучени во креирањето на програмата.
Одделот за радио и ТВ изминатава година работеше според претходно 

утврдениот план и програма, и според систематизацијата на Универзитет 
„Гоце Делчев“. Во својата работа, овој оддел вклучува подготовка 
на радио и ТВ содржини, следење и промовирање на активностите на 
Универзитетот и придружните членки и нивно афирмирање. Одделот за 
радио и ТВ е вклучен во продукција на рекламни и промотивни спотови за 
Универзитетот, центрите, факултетите и УНИ-сервис. 

Во редовните активности овој оддел вклучува емитување на 
24-часовна програма на радио и изготвување на видеоматеријали за 
универзитетската телевизија.

Во работата на овој Оддел влегува и подготвувањето на содржини за 
Универзитетски весник и комплетно негово уредување. Се подготвуваат 
содржини за веб-страницата на Универзитетот, на Универзитетското 
радио и на факултетите. Редовно се обновуваат и додаваат нови содржини.

Одделот за радио и ТВ со своите човечки ресурси (Игор Стојанов, 
главен и одговорен уредник, Тони Михаилов, новинар, Влатко 
Миленковски, технички уредник и Александар Максимов, снимател и 
монтажер) ги следи настаните кои се одржуваат на Универзитетот, но и 
оние во градот и државата. Настаните се проследени преку фотографирање 
и аудио и видео снимање.

Во изминатиов период Одделот учествуваше во низа проекти кои се 
организираа на УГД, а беше иницијатор на бројни активности и проекти 
кои имаа за цел да го афирмираат Универзитетот и да ги анимираат 
студентите на бројни активности. 

Секојдневно се ажурираат социјалните мрежи преку Одделот за 
радио и ТВ се одговара на прашања на Фејсбук и Твитер кои студентите 
ги поставуваат и се промовира УГД и „УГД ФМ“. 

Во изминатата 2017 година (период септември 2016- септември 
2017) Одделот за радио и ТВ ги реализира во просек следните 
активности:
1. На веб-страницата се објавени над 300 вести (во просек околу 2,3 

вести дневно)
2. На програмата на УГД ФМ се реализираат во просек околу 100 

гостувања годишно.
На УГД ТВ и на официјалниот канал на www.youtube.com/ugdstipсе 

направени 207 видеоматеријали. Сите видеа на каналот имаат преку 
260.000 прегледи.
3. Дневно во измината година имаше по 5 емисии, 2 рубрики и 4 

изданија на вести дневно.
4. Направени и објавени се повеќе од 200 видеа. 
5. Направени и објавени повеќе од 300 вести на веб-страницата и на 

радио. 
Вестите и видеоматеријалите постојано се споделуваат и на Фејсбук 

пшрофилите на УГД ФМ www.facebook./ugdfmи на УГД www.facebook.
com/ugdstip. Редовно ажурирање на социјални мрежи. 
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Во УГД ФМ годишно поминуваат околу 15-тина студенти на пракса 
и реализираат своја програма. 

Годинава УГД ФМ реализираше неколку проекти од различен 
карактер:

А. Продолжи соработка со Американска амбасада преку 
Американското катче и реализација на нивна емисија на УГД ФМ. 

Б. Продолжи соработка со Британска амбасада преку Британски 
совет и реализација на нивна емисија на УГД ФМ (оваа емисија ја емитуваат 
само две радио станици во Македонија - http://www.britishcouncil.mk/en/
programmes/arts/selector ) 
6. Логистика и уредување на студентскиот весник  „Студентско ехо“ во 

кој пишуваат исклучиво студентите.
7. Учество во подготовката нана фестивалот МАРС во Скопје со листа 

на емитувани македонски забавни песни.
8. Реализација на ТВ интервјуа со деканите и продеканите на Факултетите 

и нивна дистрибуција на медиумите кои се заинтересирани за 
емитување.

9. Реализација на заедничко интервју со ректорот на УГД, со учество на 
новинари од локалните и регионалните медиуми.

10. Постојана комуникација со медиумите во Штип и државата, 
известување за настаните и случувањата на Универзитетот „Гоце 
Делчев“.

11. Реализација на отворена програма од Правен факултет по повод 
Светскиот ден на студентите.

12. Следење и подготвување на посебни видео материјали – репортажи 
од учеството на ФТБЛ на Конференции во Нови Сад и во Скопје.

13. Учество во подготовката и следење на настан „Жените во џезот“.
14. Следење и подготвување на репортажа од стручно советување 

„Подекс – Повекс“.
15. Отворени студија на УГД ФМ на промотивните претставувања во 

Кампањата на УГД за претставување пред средношколците во Штип, 
Струмица, Кавадарци, Прилеп, Куманово и Скопје.

16. Следење на Уписите 2017/2018, со вклучувања во програма од 
уписите, координирање со медиумите за податоци и информации.

17. Во 2017 година УГД ФМ од повеќето настани кои беа организирани 
на Универзитетот се вклучуваше директно – во живо на Фејсбук 
профилот, а овие вклучувања имаа одличен ефект во пренесувањето 
на информациите до студентите и останатата публика.

Универзитетското радио УГД ФМ и Универзитетската телевизија 
УГД ТВ со расположливите ресурси успешно ги покриваа сите настани кои 
беа во организација на факултетите и академиите во состав на УГД, како 
и активностите на студентите, а посебно место посвети на афирмирањето 
на успесите и постигнувањата на студентите, преку снимање на разговори 
со нив и подготвување на информации за веб-страницата на УГД и УГД 
Лајф. Исто така, успешно се реализираше програмата на УГД ФМ, како 
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и соработката со студентите и асистирање во подготовката на нивните 
емисии. Од почетокот на новата академска година, во УГД ФМ доаѓаат и 
студентите по новинарство и со нив се работи на подготовка на темите и 
задачите кои им ги даваат професорите. 

ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА

Вовед
Филмската академија е основана со Закон за дополнување на 

Законот за основање на државен Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип 
(објавен во „Сл. весник на РМ“, број 70 од 16.5.2013 година), како 
високообразовна јавна установа во состав на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип. Седиштето на Филмската академија е во Штип, на улица 
„Генерал Михајло Апостолски“ бр.32 во Штип. 

Филмската академија е заведена во Регистарот на високообразовните 
установи под реден број 51.

На Филмската академија како наставно-научна единица на 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип се организираат и изведуваат 
универзитетски (академски) студии од I (прв) циклус студии на студиските 
програми: Филмска режија, Филмска продукција, Филмска монтажа и 
Филмска музика (модул Звучен дизајн и модул Аудиоинженер).

Наставата на прв циклус студии се реализира во Штип.
Филмската академија како наставно-научна единица на Универзитет 

„Гоце Делчев“ во Штип започна со работа во учебната 2014/2015 година 
со запишување на студенти во I (прва) студиска година на студиските 
програми: Филмска режија, Филмска продукција и Филмска музика. Во 
учебната 2015/2016 година, освен на претходните три студиски програми, 
се запишаа студенти и на студиската програма Филмска монтажа.

На студените на Академијата им е обезбеден бесплатен пристап 
до универзитетските изданија на книги, скрипти и учебни помагала. 
Е-библиотеката е достапна за сите корисници во системот на УГД на линкот 
http://е-biblioteka.ugd.edu.mk. Исто така, студентите на Академијата 
можат да го користат и многубројниот книжен фонд од домашни и 
странски автори на Универзитетската библиотека на Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип. Во извештајниот период на учебната 2015/2016 година 
на I (прв) циклус студии се запишаа вкупно 16 студенти.

Декан
Во извештајниот период раководната функција - декан на Филмската 

академија ја вршеше продекан проф. м-р Ангеле Михајловски, во звање 
вонреден професор.
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Структура
Во извештајниот период се ангажирани наставници од други 

универзитети и наставници од други единици на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

Име и презиме Звање Во редовен 
работен однос

Со договор за 
ангажирање

проф. м-р Ангеле 
Михајловски

вон. 
професор да

доц.  д-р Невенка Трајкова доцент да

доц.  м-р Наташа 
Трбојевиќ доцент да

проф. м-р Роберт 
Јанкуловски

вон. 
професор да

доц.  м-р Валентино 
Скендеровски доцент да

проф. м-р Дарко 
Мариновски вон. 

професор
да

доц. м-р Владимир 
Стојчевски доцент да

доц. м-р Крсте 
Господиновски доцент да

доц. м-р Кирил Узунов насловен 
доцент да

доц. д-р Деан Дамјановски насловен 
доцент да

доц. м-р Христо 
Стојановски доцент од Музичка 

академија

Кирил Трајчев да

Блаже Дулев да

м-р Ратомир Цениќ да

доц. м-р Саша Станишиќ насловен 
доцент да

Игор Алексов да
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Марија Џиџева да

Ванчо Павлов секретар да

д-р Снежана Бардарова технички 
секретар да

Милена Цацкова
референт за 
студентски 
прашања

да

Катедри
Во извештајниот период беше во постапка формирањето на три 

катедри со следните активности:

Катедра за филмска продукција
Катедрата за филмскa продукција предвидува изучување на процесот 

и начините за создавање услови за снимање на филм. Дејноста на Катедрата 
за филмска продукција е координирање, надгледување и контролирање на 
финансискиот план, вработување на клучниот персонал и обезбедување 
дистрибутери.

Катедра за филмска режија
Катедрата за филмска режија предвидува изучување на креативните 

аспекти на филмот, вклучувајќи ја контролата на содржината и протокот 
на филмот. Дејностите на Катедрата за филмска режија се: насочување 
на перформансите на актерите, организирање и изборот на филмската 
локација, управување со техничките детали, како што се позиционирање 
на камери, употребата на осветлување, времетраење и содржината 
на филмскиот звук.

Катедра за филмска музика
Катедрата за филмска музика ги има дејностите на сите аспекти 

за звук во филм. Во Катедрата за филмска музика се вклучени креативните 
и техничките аспекти на: звучен дизајнер, дијалог едитор, звучен едитор, 
преснимање миксер, музички супервизор, фоли уметник и композитор.

Катедра за филмска монтажа
Катедрата за филмска монтажа ги опфаќа процесите на завршната 

фаза од изработувањето на филмскиот проект, вклучувајќи ги сите 
современи програми од областа на компјутерската анимација и визуелните 
ефекти.

Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот 
уметнички совет на Филмската академија
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Во извештајниот период се опфатени седниците на Наставно-
научниот и уметнички совет од одржаната тринаесетта седница.

1.1.2016 год.
 – Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на деканот 

на Филмската академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип за 
учебната 2015/2016 година.

 – Одлука за усвојување на Годишен план и програма за издавачка 
дејност за 2017 година.

1.1.2016 год.
 – Одлука за формирање на комисии за покриеност на наставата и 

спроведување на испити во зимскиот семестар за 2016/2017 година, 
по предмети за кои се ангажирани стручњаци од пракса.

 – Одлука за мирување на студиите од студентот Тања Симоновск
 – Одлука за усвојување на Правилникот за внатрешните односи и 

работењето на Филмската академија при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

 – Одлука за усвојување на Деловникот за работа на Наставно-научниот 
и уметнички совет на Филмската академија при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

2.2.2017 год.
 – Одлука за усвојување на Елаборат на студиската програма Современ 

танц на прв циклус студии (180 ЕКТС) на Филмска академија при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

 – Одлука за усвојување на Елаборат на студиската програма Музичка 
продукција со звучен инженеринг, на прв циклус студии (180 ЕКТС).

1.1.2017 год.
 – Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните 

податоци за користење на принципот на флексибилно работно време 
(ФРВ).

 – Одлука за предлагање на број на студенти кои ќе се запишат во I 
(прва) година на I (прв) циклус студии на Филмската академија во 
учебната 2017/2018 година.

 – Одлука за утврдување на бројот и составот на членови на Наставно-
научниот и уметнички совет за летен семестар во учебната 2016/2017 
година.

 – Одлука за дополнување на Одлуката бр.2502-63/3 од 13.9.2016 за 
покриеност на наставата на Филмска академија за зимски и летен 
семестар во учебната 2016/2017 година.

18.4.2017 год.
 – Одлука за одобрување на отсуство на доц.  д-р Невенка Дуковска.
 – Одлука за распишување на Конкурс за избор на 1 (еден) наставник во 
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насловно звање доцент за наставно-научната област  филмска и ТВ 
режија.

 – Одлука за отстапување на користење на просторија (деканска 
канцеларија) на Филмската академија за потребите на проектантската 
куќа.

 – Одлука за одобрување на отсуство бр. 0801-2/2 од 17.4.2017 на доц. 
м-р Наташа Трбојевиќ.

1.1.2017 год.
 – Одлука за утврдување на пријавените кандидати по објавен Конкурс 

за избор на наставник во насловно звање насловен доцент за наставно-
научната област филмска и ТВ режија.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување и 
поднесување на писмен реферат за пријавен кандидат по Конкурсот 
за избор на 1 (еден) наставник во насловно звање насловен доцент за 
наставно-научната област филмска и ТВ режија.

 – Одлука за одобрување нa проф. м-р Ангеле Михајловски.
 – Одлука за формирање на комисии за спроведување на настава и 

испитите за наставни предмети за кои се ангажирани стручњаци од 
пракса во летниот семестар на учебната 2016/2017 година.

 – Одлука за покриеност на наставата на Филмската академија во зимски 
и летен семестар на учебната 2017/2018 година.

 – Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на 
студенти во I (прва) година на I (прв) циклус на универзитетски 
(академски) студии во учебната 2017/2018 година.

 – Одлука за формирање на комисија за проверка на знаењата и 
умеењата за пријавените кандидати за запишување во I (прва) година 
на I (прв) циклус на универзитетски (академски) студии во учебната 
2017/2018 год.

1.1.2017 год.
 – 1. Одлука за формирање на рецензентска комисија за издавање на 

скрипта „Развивање на пијанистичка техника, слушни вештини и 
правилна интерпретација на избрани дела за пијано од македонски 
композитори“ од доц. д-р Невенка Дуковска.

 – 2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за издавање на 
скрипта „Вежби за читање прима виста“ од доц. д-р Невенка Дуковска.

 – 3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за издавање на 
скрипта „Транспонирање“ од доц. д-р Невенка Дуковска.

 – 4. Одлука за избор на м-р Саша Станишиќ за насловен доцент за 
наставно-научната област филмска и ТВ режија.

 – 5. Одлука за формирање на комисија за плагијати на Филмската 
академија.

1.1.2017 год.
 – 1. Одлука за измена и дополнување на Одлука бр.2502-51/7 за 
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покриеност на наставата на Филмската академија при Универзитет 
„Гоце Делчев“ во Штип во зимскиот и летен семестар на учебната 
2017/2018 година.

 – 2. Одлука за усвојување на рецензијата за издавање нa скрипта под 
наслов „Развивање на пијанистичка техника, слушни вештини и 
правилна интерпретација на избрани дела за пијано од македонски 
композитор” од доц.  д-р Невенка Дуковска.

 – 3. Одлука за утврдување на бројот и составот на наставно-научниот 
и уметнички совет на Филмската академија за зимски семестар на 
учебната 2017/2018 година.

 – 4. Одлука за усвојување на рецензијата за издавање нa скрипта под 
наслов „Вежби за читање прима виста“ од доц. д-р Невенка Дуковска.

 – 5. Одлука за усвојување на рецензијата за издавање нa скрипта под 
наслов „Транспонирање” од доц. д-р Невенка Дуковска.

 – 6. Одлука за одобрување на отсуство на доц. м-р Наташа Трбојевиќ.

Техничка опременост
Р.бр. Вид на опрема Количина
1. Проектор – предавална 1 1
2. LCD телевизор - кабинет 1
3. Видеокамера Canon XH A1s 1
4. Видеокамера Sony DCR-SR32 1
5. Видеокамера Sony DCR-SR32Е 1
6. Сталка за камера Star 64 1
7. Фотоапарат EOS 450D 1

Просторни услови
Филмската академија располага со една предавална (предавална 1) 

и канцелариски простор/лабораториja и две канцеларии на Деканската 
управа. 

Објавени трудови

Проф. м-р Ангеле Михајловски
Меѓународни активности: 

 – 29.5.2017 год. Солистички пијано рецитал во ателјето на македонската 
амбасада во Париз - Република Франција; 

 – 8.7.2017 год. Солистички пијано рецитал во концертната сала на 
Народното читалиште „Братство“ - Ќустендил, Република Бугарија; 

 – 31.7.2017 год. Солистички пијано рецитал во концертната сала на 
Музичката академија при УГД - Штип; 
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 – 9.2017 год. Солистички пијано рецитал во концертната сала на 
музичкото училиште во Парачин, Република Србија; 

 – 7.10.2017 год. Солистички пијано рецитал во концертната сала на 
музичкото училиште во Ниш, Република Србија; 

 – 6.2017 год. Солистички пијано рецитал во концертната сала на 
Народното читалиште на општина Стражица, Република Бугарија; 

 – 6.12.2016 год. Концерт во рамките на свечената академија по повод 
1100 години од упокојувањето на св. Климент Охридски, во храмот 
„Св. Климент Охридски“ во Штип. 

Доц.  д-р Невенка Дуковска
Концерти: 

 – Концерт на дуо „Грациозо“ д-р Невенка Дуковска (пијано) и м-р 
Кристина Палија (сопран) во Лараче, Мароко, 30 април 2017 г. http://
eprints.ugd.edu.mk/17794/ 

 – Концерт на дуо „Грациозо“ д-р Невенка Дуковска (пијано) и м-р 
Кристина Палија (сопран) во Лараче, Мароко во Ксар Ел Кебир - 
Мароко, Африка, 28 април 2017, http://eprints.ugd.edu.mk/17793/ 

 – Целовечерен концерт на д-р Невенка Дуковска (пијано) и м-р 
Кристина Палија (сопран) како дуо „Грациозо“ во Лараче на турнеја 
низ Мароко, Африка, 27 април 2017, http://eprints.ugd.edu.mk/17792/ 

 – Настап на дуо „Грациозо“, д-р Невенка Дуковска и м-р Кристина 
Палија на свечената академија по повод 40 години музејска дејност – 
Кавадарци, 22 ноември 2016 г., http://eprints.ugd.edu.mk/17100/  

 – Дуо „Грациозо“ д-р Невенка Дуковска и м-р Кристина Палија 
добитници на признание „8 ноември“ од Општина Штип и настап на 
свечената седница, http://eprints.ugd.edu.mk/17057/ 

 – Концерт на популарна и филмска музика „Marsh with me“ - дуо 
„Грациозо“, д-р Невенка Дуковска (пијано) и м-р Кристина Палија 
(сопран) - Штипско културно лето 2016, 6 јули 2016 г., http://eprints.
ugd.edu.mk/16588/ 

 – Концерт флејта и пијано – сала на Музичка академија при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип, 8 јули 2016г., http://eprints.ugd.edu.mk/16682/ 

 – Концерт на трио „Грациозо“ во Дом на културата „Иван Мазов-
Климе“ – Кавадарци. Проект на министерство за култура 2017, 19 
октомври 2017 г., д-р Невенка Дуковска (пијано), м-р Кристина 
Палија (сопран) и Памела Велкова (виолина)

Објавени трудови: 
 – Скрипта „Развивање на пијанистичка техника, слушни вештини и 

правилна интерпретација на избрани дела за пијано од македонски 
композитори“ 2017, http://e-lib.ugd.edu.mk/648 

 – Скрипта „Читање прима виста“  2017, http://e-lib.ugd.edu.mk/647 
 – Скрипта „Транспонирање“ 2017, http://e-lib.ugd.edu.mk/649
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Доц. д-р Наташа Трбојевиќ

Меѓународни активности: 
 – 26.10.2017 год. – Софија, Република Бугарија: Целовечерен концерт 

на Наташа Трбојевиќ и Златка Митева „Вечер на македонски автори“ 
во „Музеј на Борис Христов“;  

 – 12.5.2017 год. – Нови Сад, Република Србија: Целовечерен концерт 
на трио „Академико“ (Наташа Трбојевиќ, Златка Митева и Бранко 
Павловски) на Академија уметности; 

 – 11.5.2017 год. – Осиек, Република Хрватска: Целовечерен концерт 
на трио „Академико“ (Наташа Трбојевиќ, Златка Митева и Бранко 
Павловски) на Музичкиот фестивал „Интервокс“ во Музеј на 
Славонија. 

Домашни активности: 
 – 18.10.2017 год. - Целовечерен концерт на Наташа Трбојевиќ и Златка 

Митева, „Вечер на македонски автори“ во Уметничка галерија 
„Безистен“ во Штип; 

 – 22.6.2017 год. – Уметничка соработка на пијано на целовечерен 
концерт „Дипломски испит на Сашко Настов“ од класата по кларинет 
во концертната сала на Музичката академија во Штип; 

 – 15.06.2017 год. - Уметничка соработка на пијано на Целовечерен 
концерт „Дипломски испит на Јани Мурџев“ од класата по кларинет 
во концертната сала на Музичката академија во Штип; 

 – 9.6.2017 год. – Уметничка соработка на пијано на Целовечерен 
концерт „Дипломски испит на Трајко Калајџиски“ од класата по 
флејта во концертната сала на Музичката академија во Штип; 

 – 1.6.2017 год. – Концертен настап, уметничка соработка на пијано со 
Давид Миладинов на „70 год. јубилеј на ДМУЦ Сергеј Михајлов“ во 
Уметничка галерија „Безистен“ во Штип; 

 – 22.12.2016 год. - Концертен настап, уметничка соработка на пијано со 
студентите Трајче Малинов и Сашко Настов од класата по кларинет на 
Новогодишен концерт на студентите од Вокално-инструменталниот 
оддел од Музичката академија при УГД во концертната сала на 
Музичката академија во Штип; 

 – 23.12.2016 год. – Концертен настап, уметничка соработка на пијано 
со Илија Добринов, студент од класата по труба на Концерт на пијано 
и труба во концертната сала на Музичката академија во Штип; 

 – 8.12.2016 год. – Концертен настап на трио „Академико“ (Наташа 
Трбоејвиќ, Златка Митева и Бранко Павловски) на Концерт по 
повод 135 години од раѓањето на Бела Барток во концертната сала на 
Музичката академија во Штип;

 – 14.11.2016 год. – Концертен настап на трио „Академико“ (Наташа 
Трбоејвиќ, Златка Митева и Бранко Павловски) на Концерт по повод 
135 години од раѓањето на Бела Барток во Музеј на Град Скопје. 
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ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА 

Вовед
Ликовната академија е основана со Закон за дополнување на Законот 

за основање на државен Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип (објавен во 
„Сл. весник на РМ“, број 70 на 16.5.2013 година) како високообразовна 
јавна установа во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 
Седиштето на Ликовната академија е во Штип, на улица „Крсте Мисирков“ 
бр.10-А во Штип.

Ликовната академија е заведена во Регистарот на високообразовните 
установи под реден број 50.

На Ликовната академија како наставно-научна единица на Универзитет 
„Гоце Делчев“ во Штип се организираат и изведуваат универзитетски 
(академски) студии од I (прв) циклус на студии на студиската програма 
Класично сликарство. 

Наставата од првиот циклус на студии се реализира во Штип.
Ликовната академија како нова наставно-научна единица на 

Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип започна со работа во учебната 
2014/2015 година со запишување на студенти во I (прва) студиска година 
на студиската програма Класично сликарство.

Ликовната академија од учебната 2014/2015 година ја има преземено 
и студиската програма Класично сликарство која се остваруваше на 
Музичката академија сметано од учебната 2012/2013 година. Затечените 
студенти на студиската програма Класично сликарство од Музичката 
академија преминаа на новоформираната Ликовна академија.

  Студентите на Академијата имаат обезбедено бесплатен пристап 
до универзитетските изданија накниги, скрипти и учебни помагала 
публикувани од наставниот кадар на Академијата на е-библиотека на 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. Е-библиотеката е достапна за сите 
корисници во системот на УГД на линкот http://е-biblioteka.ugd.edu.mk. 
Во извештајниот период на учебната 2015/2016 година на I (прв) циклус 
студии беа запишани вкупно 10 студенти.

Декан - избор на декан
Во извештајниот период раководната функција декан на Ликовната 

академија ја извршуваше проф. д-р Катерина Деспот. Во периодот од 
мај 2015 година заклучно до 30 август 2015 година таа ја извршуваше 
функцијата в.д. декан на Ликовната академија. Од 1.9.2015 година проф. д-р 
Катерина Деспот е избрана на функцијата декан на Ликовната академија.

Структура
Број на вработени - наставници, соработници, административен 

кадар.
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Име и презиме Звање
Во редовен 

работен 
однос

Со договор за 
ангажирање

Проф. д-р Катерина Деспот вон.професор да
Проф. д-р Петар Намичев вон.професор дa
Проф. д-р Васка Сандева вон.професор дa
Доц. м-р Јордан Ефремов доцент да
Доц. м-р Ванѓа Димитриева доцент да
Доц. м-р Јана Јакимовска доцент да
Доц. м-р. Слободан Милошевски доцент да
Доц. м-р Игор Егоров насловен доцент да
Доц. м-р Викторија Егорова насловен доцент да

Проф. Лариса Бондаренко
стручњак од 
пракса

да

Проф. Виталиј Бондаренко
стручњак од 
пракса

да

Проф. Володимир Недајброш
стручњак од 
пракса

да

Ванчо Павлов секретар да

Д-р Снежана Бардарова
технички 
секретар

да

Милена Цацкова
референт за 
студентски 
прашања

да

Катедри во состав на Академијата
На Ликовната академија во извештајниот период не се формирани 

катедри. Во иднина се планира формирање на катедри по Класично 
сликарство и Вајарство, за прв циклус студии.  

Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот и 
уметнички совет на Академијата

29. седница на ННУС одржана на 2.11.2016 год.
Одлуки 

 – Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на деканот на 
Ликовната академија за 2015/2016 година.

 – Одлука за усвојување на Предлог-годишниот план и програма за 
издавачка дејност на Ликовна академија за 2017 година.

 – Одлука за формирање на комисии за спроведување на испити и други 
испитни активности по предмети за кои се ангажирани стручњаци од 
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пракса на Ликовната академија при Универзитет „Гоце Делчев“ од 
Штип за зимскиот и летниот семестар во учебната 2015/2016 година.

 – Одлука за одбивање на Барањето на студентот Маринела Миланова 
за мирување на студиите на насоката Класично сликарство.

30. седница на ННУС одржана на 13.12.2016 год.
Одлуки 

 – Одлука за усвојување на Правилникот за внатрешните односи и 
работењето на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

 – Одлука за усвојување на Деловникот за работа на Наставно-научниот 
и уметнички совет на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

 – Одлука за усвојување на поднесеното Барање за отсуство на проф. 
д-р Катерина Деспот.

31. седница на ННУС одржана на 21.2.2017 год.
Одлуки 

 – Одлука за потврдување на Предлог-одлуката за веродостојноста на 
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно 
работно време (ФРВ) и усвојување на Извештајот за веродостојноста 
на презентираните податоци за користење на принципот на 
флексибилно работно време (ФРВ) на наставниците на Ликовната 
академија.

 – Одлука за усвојување конкурс за запишување студенти во I (прва) 
година на I (прв) циклус на универзитетски (академски) студии на 
Ликовната академија.

 – Одлука за признавање на испити на студентот Бобан Митев. 
 – Одлука за изменување на Одлуката за усвојување на табеларниот 

преглед за покриеност на наставата на Ликовната академија во 
зимски и летен семестар на учебната 2016/2017 година на студиските 
програми Класично сликарство и Вајарство.

 – Одлука за утврдување на бројот и составот на Наставно-научниот и 
уметнички совет на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип за летниот семестар на учебната 2016/2017 година.

32. седница на ННУС одржана на 4.4.2017 год.
Одлуки 

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на 1 (еден) 
наставник во сите звања за наставно-научната област вајање и 
вајарски техники на Ликовната академија.

 – Одлука за одобрување на отсуство на доц. м-р Ванѓа Димитријева – 
Kузманоска.

 – Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Катерина Деспот.
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33. седница на ННУС одржана на 8.5.2017 год.
Одлуки 

 – Одлука за усвојување на Барањето од доц. м-р Јана Јакимовска за 
издавање на скрипта под наслов „Перспектива 1“.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за издавање на 
скриптата под наслов „Перспектива 1“.

 – Одлука за избор на м-р Слободан Милошески за наставник во звање 
доцент за наставно- научната област вајање и вајарски техники. 

34. седница на ННУС одржана на 12.6.2017 год.
Одлуки 

 – Одлука за формирање на конкурсна комисија за реализација на 
Конкурсот за запишување во I (прва) година на I (прв) циклус на 
универзитетски (академски) студии во учебната 2017/2018 година на 
Ликовната академија.

 – Одлука за формирање на Комисија за проверка на знаењата и 
умеењата на пријавените кандидати за запишување во I (прва) година 
на I (прв) циклус на универзитетски (академски) студии во учебната 
2017/2018 година.

 – Одлука за усвојување на покриеност на наставата на Ликовната 
академија во зимскиот и летниот семестар на учебната 2017/2018 
година.

 – Одлука за формирање на Комисии за спроведување на испити и други 
испитни активности по предмети за кои се ангажирани стручњаци од 
пракса на Ликовната академија за зимскиот и летниот семестар во 
учебната 2017/2018 годинa

 – Одлука за усвојување на рецензијата за издавање на скрипта под 
наслов „Перспектива 1“ од авторот: доц. м-р Јана Јакимовска. 

 – Одлука за распишување Конкурс за избор на 1 (еден) наставник 
во сите звања за наставно-научната област сликање и сликарски 
техники.

 – Одлука за исправка на техничка грешка во електронскиот систем на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во студиската програма од 
2012/2013 и 2013/2014 година на насоката Класично сликарство.

 35. седница на ННУС одржана на 29.6.2017 год.
Одлуки 

 – Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурс од 19 јуни 
2017 г. за избор на еден наставник во сите звања за наставно научната 
област сликање и сликарски техники.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите звања за наставно научната област сликање и 
сликарски техники.
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36. седница на ННУС одржана на 5.9.2017 год.
Одлуки

 – Одлука за ангажираност на проф. д-р Васка Сандева на Воената 
академија „Генерал Михаило Апостолски“ во Скопје за изведување 
високообразовна дејност на студиската програма на I (прв) циклус на 
студии во академската 2017/2018 година по наставната дисциплина 
Нацртна геометрија со компјутерско дизајнирање.

 – Одлука за утврдување на бројот и составот на Наставно-научниот и 
уметнички совет на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип за зимски семестар на учебната 20172018 година.

 – Одлука за изменување на Одлуката за усвојување на табеларниот 
преглед за покриеност на наставата во зимски и летен семестар 
во учебната 2017/2018 година на студиската програма Класично 
сликарство и Вајарство.

Техничка опременост
Опременост на ателјеата на Академијата (Класично сликарство)

Р.бр. Вид на опрема Количина
1. штафелаи 16
2. клупи за цртање 4
3. маси за цртање 7
4. рефлектори 2
5. табли (зелена и бела) 2
6. столчиња 15

Опременост на ателјето на насоката Вајарство (Библиотека)

Р.бр. Вид на опрема Количина
1. штафелаи за вајарство 5
2. штафелаи за сликарство 3
3. клупи за цртање 4
4. гипсени модели 6
5. пластично буре 1

Просторни услови
Просторни услови на насоката Класично сликарство
Ликовната академија во просториите на Факултетот за образовни 

науки располага со три ателјеа и со три канцеларии. Во иднина е планирано 
реновирање на овој простор. 
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Просторни услови на насоката Вајарство
Ликовната академија т.е насоката Вајарство во извештајниот период 

е формирана и е отстапен нов простор во просториите на Универзитетска 
библиотека.

Објавени трудови од вработените на Академијатa

−– Проф. д-р Kaтерина Деспот
Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без 

импакт фактор 
 – Sandeva, Vaska and Despot, Katerina (2017) The effect of lighting 

exterior and interior design. Innovation and entrepreneurship, 5 (1). pp. 
10-21. ISSN 1314-9253

 – Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2017) Harmony of furniture with 
matter of tradition. Innovation and entrepreneurship, 5 (1). pp. 21-30. 
ISSN 1314-9253

 – Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2017) Bionika concept for design 
of furniture. Innovation and Entrepreneurship, 5 (2). pp. 89-95. ISSN 
1314-9253

 – Sandeva, Vaska and Despot, Katerina (2017) One line with respect to 
the industrial design and its psychological representation in green areas. 
Innovation and Entrepreneurship, 5 (2). ISSN 1314-9253

 – Sandeva, Vaska and Despot, Katerina (2017) Creativity development 
concept in industrial design. Innovation and entrepreneurship, 5 (3). 
ISSN 1314-9253

 – Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2017) Characteristics of ancient 
furniture correlated with Scandinavian modernism. Innovation and 
entrepreneurship, 5 (3). ISSN 1314-9253

 – Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2017) Application and 
transformation of traditional forms in contemporary interiors. Applied 
Researches in Technics, Technologies and Education, 5 (2). ISSN 1314-
8788 (print), 1314-8796 (online)

 – Sandeva, Vaska and Despot, Katerina (2017) Graphic line as composer 
of forms in interior and exterior design. Applied Researches in Technics, 
Technologies and Education, 5 (2). ISSN 1314-8788 (print), 1314-8796 
(online)

 – Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2017) Similarities and differences 
between design and artwork. 12th International Conference on Virtual 
Learning. ISSN 1844-8933

 – Sandeva, Vaska and Despot, Katerina and Veselinova, Tamara (2017) 
Chaos as Art principle - Reason for Composition Imbalance. 12th 
International Conference on Virtual Learning. ISSN 12th International 
Conference on Virtual Learning
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Самостојни изложби
- Sandeva, Vaska and Despot, Katerina and Dzingo, Aleksandar (2017) 

Landscape considerations. [Show/Exhibition]

−– Проф. д-р Васка Сандева

Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без 
импакт фактор 

 – Sandeva, Vaska and Despot, Katerina (2017) The effect of lighting 
exterior and interior design. Innovation and entrepreneurship, 5 (1). pp. 
10-21. ISSN 1314-9253

 – Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2017) Harmony of furniture with 
matter of tradition. Innovation and entrepreneurship, 5 (1). pp. 21-30. 
ISSN 1314-9253

 – Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2017) Bionika concept for design 
of furniture. Innovation and Entrepreneurship, 5 (2). pp. 89-95. ISSN 
1314-9253

 – Sandeva, Vaska and Despot, Katerina (2017) One line with respect to 
the industrial design and its psychological representation in green areas. 
Innovation and Entrepreneurship, 5 (2). ISSN 1314-9253

 – Sandeva, Vaska and Despot, Katerina (2017) Creativity development 
concept in industrial design. Innovation and entrepreneurship, 5 (3). 
ISSN 1314-9253

 – Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2017) Characteristics of ancient 
furniture correlated with Scandinavian modernism. Innovation and 
entrepreneurship, 5 (3). ISSN 1314-9253

 – Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2017) Application and 
transformation of traditional forms in contemporary interiors. Applied 
Researches in Technics, Technologies and Education, 5 (2). ISSN 1314-
8788 (print), 1314-8796 (online)

 – Sandeva, Vaska and Despot, Katerina (2017) Graphic line as composer 
of forms in interior and exterior design. Applied Researches in Technics, 
Technologies and Education, 5 (2). ISSN 1314-8788 (print), 1314-8796 
(online)

 – Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2017) Similarities and differences 
between design and artwork. 12th International Conference on Virtual 
Learning. ISSN 1844-8933

 – Sandeva, Vaska and Despot, Katerina and Veselinova, Tamara (2017) 
Chaos as Art principle - Reason for Composition Imbalance. 12th 
International Conference on Virtual Learning. ISSN 12th International 
Conference on Virtual Learning

Самостојни изложби
 – Sandeva, Vaska and Despot, Katerina and Dzingo, Aleksandar (2017) 

Landscape considerations. [Show/Exhibition]
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−– Проф. д-р Петар Намичев

Трудови
 – Namicev, Petar (2017) Bedestens from Ottoman period: factors of 

influence implemented in contemporary city concept. JPMNT, 5 (1). pp. 
7-13. ISSN 2334-7449

 – Namiceva, Ekaterina and Namicev, Petar (2017) The Transformation 
of the Cultural Processes Related To Treatment of the City Historical 
Buildings. Palimpsest International Journal for Linguistic, Literary and 
Cultural Research, 2 (3). pp. 205-215. ISSN 2545-398X

 – Namiceva, Ekaterina and Namicev, Petar (2016) Authenticity and Pride 
of Vernacular Settlements in Macedonia. Palimpsest International Journal 
for Linguistic, Literary and Cultural Research, 1 (2). pp. 143-156. ISSN 
2545-3998

 – Namicev, Petar and Namiceva, Ekaterina (2016) National architecture 
in Dojran and its vicinity during the 19th and the beginning of the 
20th centuries. Patrimonium.MK - Periodical for Cultural Heritage - 
Monuments, Restoration, Museums, XIX (14). pp. 307-324. ISSN 1857-
9612

 – Namicev, Petar and Namiceva, Ekaterina (2016) Traditional Architecture 
with Contemporary Use. Methods of Preserving the National Architecture 
of Macedonia. Journal of Settlements and Spatial Planning, 7 (1). pp. 89-
97. ISSN 2069-3419 (print) 2248-2199 (on line)

 – Namicev, Petar and Namiceva, Ekaterina (2016) The Transformation 
of Cultural Memory through the Traditional Architecture in 
Macedonia. Palimpsest International Journal for Linguistic, Literary and 
Cultural Research, 1 (1). pp. 185-197. ISSN 2545-3998

Монографии
 – Namicev, Petar and Namiceva, Ekaterina (2017) Interior of the traditional 

city house in Macedonia from XIXth and the early XXth century. Project 
Report. Petar Namicev, Skopje.

 – Namicev, Petar (2017) Vernacular architecture from 19th century in 
East Macedonia. Project Report. Lambert Academic Publishing, Balti, 
Moldova.

−– Проф. м-р Јана Јакимовска

Самостојни изложби: 
 – О, Галерија КО-РА, Скопје, Р. Македонија 

Групни изложби и претставувања: 
 – Корени, портали, патишта и патокази, MKD Makedonija, Сплит, 

Хрватска 
 – Реборн роденден: Музеј Дебар Маало, Каза бар, Скопје, Македонија 
 – Учество на изложба на плакати „Дискриминација?“, Фоаје на Правен 
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факултет, УГД, Штип, Македонија 
 – Учество на изложба на плакати „Дискриминација?“ на конференција 

на ФОН - УГД, Штип, Македонија 
 – Imago Mundi, изложба, БКЦ, Сараево, Босна и Херцеговина 
 – Изложба на дела од Кичевската ликовна колонија, НУЦК Марко 

Цепенко, Прилеп, Македонија 
 – Во хармонија со природата, Галерија КО-РА, Скопје, Македонија 
 – „Корени, портали, патишта и патокази“, MKD Ilinden, Риека Р. 

Хрватска 
 – Хуманитарна изложба „Уметниците за Кате“, Нано бар, Скопје 
 – Tango Nuevo, Галерија Ко-Ра, Скопје 
 – Изложба на дела од Кичевската ликовна колонија, Музеј на Град 

Скопје, Скопје, Македонија 
 – „Корени, портали, патишта и патокази“, Двор „Тракошќан“, Р. 

Хрватска.
 
Учество на аукции 

 – Аукција за дечињата од ХОПС, Јавна соба, Скопје.

Дизајн
 – Дизајн на каталог и плакат за изложбата О. 
 – Дизајн на плакат за изложбата Дискриминација? 

Менторство на студентски проекти и учества
 – Менторство на годишна студентска изложба, „Еднаш ние“, Безистен, 

Штип, Македонија. 
 – Менторство на студентска изложба на плакати „Дискриминација?“, 

Фоаје на Правен факултет, УГД, Штип, Македонија .
 – Менторство на студентска изложба на плакати „Дискриминација?“ 

на конференција на ФОН УГД, Штип, Македонија.
 
Издадена литература 

 – Перспектива 1, скрипта и практикум. 

−– Доц. м-р Јордан Ефремов

 – 2017 - Кичево - 2017 – Самостојна изложба со проектот 
„Биопрогресија“ во Културен центар „Кочо Рацин“ - Кичево – 
почеток на ноември 2017.

 – 2017 – Прилеп – Самостојна изложба со проектот „Биопрогресија“ 
во НУЦК „Марко Цепенков“ во Прилеп – 29.9.2017.

 – 2017 - Куманово - Изложба и учество со дело во каталог од XXIII 
Интернационална кичевска ликовна колонија – XXIII International 
Kicevo Art Colony. 22.6.2017 год.

 – 2017 - Велес - Изложба и учество со дело во каталог од XXIII 
Интернационална кичевска ликовна колонија – XXIII International 
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Kicevo Art Colony. 17.5.2017 год.
 – 2016 – Манастир „Св. Георгија“ – Завидница крај Ниш, 

Интернационална ликовна колонија со наслов „Свети дух види где 
хоħе“ по благослов на игуменот отец Емилијан Тасиќ од 15.8.2016 – 
20.8.2016 година.

 – 2016 – Белград – Учество со две дела на Интернаципнална ликовна 
изложба со наслов „Доброта се дели множењем“ – од 1.7.2016 до 
31.8.2016 година.

 – 2016 – Скопје - Изложба и учество со дело во каталог од XXIII 
Интернационална кичевска ликовна колонија – XXIII International 
Kicevo Art Colony. 22. 12. 2016 год.

 – 2016 – Штип – годишната ликовна изложба на ДЛУШ – Друштво 
на ликовни уметници на Штип, Центар за култура „Ацо Шопов“ - 
Штип, по повод денот на ослободувањето на градот Штип 8 ноември. 
Учество со две дела - 8.11.2016 година.

 – 2016 – Штип – Учество на Ликовна колонија – Отиња – 2016 г. во 
организација на Приватна образовна установа Отворени граѓански 
универзитет за доживотно учење „Ванчо Прке“ – Штип – 21.5.2016 
година.

−– Доц. м-р Ванѓа Димитријева-Кузманоска

 – JESUS FILM PROJECT, Vangja Dimitrijeva – Kuzmanoska, dialogue 
director https://www.jesusfilm.org/ 

 – Превод на филмот „Марија Магдалена“ од англиски на влашки јазик, 
на Филмската академија на Универзитет ,,Гоце Делчев” - Штип, јуни 
2017 година. 

 – Vangja Dimitrijeva- Kuzmanoska, Marina Dimitrijeva, Costumul 
aromânilor din estul Macedoniei. Conceptul de bază care a ghidat ideea de 
documentare a costumelor populare ale aromânilor din estul Macedoniei / 
387 CULTURA, ISTORIA SI ŞI SOCIETATE vol. VI, Ştefan Ştefănescu, 
Claudiu Neagou (editori), ARS DOCENDI, Universitatea din Bucuresti. 

 – Ликовна колонија Спомен куќа „Тодор Проески”, 16.10 2017, 
изработка на портрет. 

 – Објавена е-скрипта „Креирање на облека“. 
 – Изложба на традиционални влашки носии ,,Крушево-етно град” 2017. 
 – Handmade Day Probistip, Детска модна ревија, Пробиштип 2017. 
 – Самостојна изложба со традиционални влашки носии Кампулунг, 

Романија, мај 2017 година. 
 – Изработки на текстилни буквари за ООУ „Гоце Делчев“ - Штип, 

октомври 2017 година, Штип.

−– Доц. м-р Слободан Милошевски

Објавени стручни и уметнички трудови и презентации 
 – 2017- VII Фестивал на франкофонијата „Солеј”, Созопол, Бугарија. 
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 – 2017- XXIV Интернационална кичевска ликовна колонија, Кичево, 
Македонија.
 
Групни изложби

 – 2016- Миниартура, ДЛУМ, Салон на Тутунска банка, Скопје, 
Македонија.

 – 2016- Мал формат, ДЛУМ ,КИЦ , Скопје, Македонија. 
 – 2016- Минато-сегашност-иднина, ДЛУМ, Мала станица, Скопје, 

Македонија. 
 – 2016- Конекција 2, Мала станица, Скопје, Македонија.
 – 2017- Сподели радост, КИЦ на РМ. во Софија, Бугарија. 
 – 2017- Мал Формат, ДЛУМ, Галерија „Борко Лазески“, Прилеп, 

Македонија. 
 – 2017- Поврзување, манифестација „Ноќ на музеите“, Балабанова 

куќа, Пловдив, Бугарија. 
 – 2017- Мал формат, ДЛУМ, Галерија Робевци, Охрид, Македонија. 
 – 2017- Ликовни изрази, Изложба на автори од Турција и Македонија, 

НУ Завод и музеј, Битола, Македонија. 
 – 2017- Изложба на XXIV Интернационална кичевска ликовна 

колонија, КИЦ, Скопје, Македонија.

Самостојни излoжби
 – 2016- Циклични пулсирања, НУЦК „Кочо Рацин“, Кичево, 

Македонија. 
 – 2016- Циклични пулсирања, НУЦК „Марко Цепенков“, Прилеп, 

Македонија. 
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МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА

Вовед
Со Законот за основање на државен Универзитет „Гоце Делчев“ во 

Штип објавен во („Сл. весник на РМ“, број 40 од 30.3.2007 година, како 
високообразовна јавна установа во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип е основан и Факултетот за музичка уметност со седиштето во 
Штип, на улица „Цветан Димов“, бб во Штип.

Со Законот за дополнување на Законот за основање на државниот 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип („Сл. весник на РМ“, бр. 70/2014) 
извршена е промена на називот на Факултетот за музичка уметност во 
Музичка академија и заведена е во Регистарот на високообразовните 
установи под реден број 48.

На Музичката академија како наставно-научна единица на 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип се организираат и изведуваат 
универзитетски (академски) студии од I (прв) и II (втор) циклус на студии, 
а во претстојниот период се вршат и подготовки за отпочнување на студии 
и од III (трет) циклус студии.

Наставата од првиот и вториот циклус студии се реализира во 
Штип. За изведување на наставата на Факултетот е обезбедена современа 
музичка опрема и LCD проектори.

Студентите на Музичка академија имаат обезбедено и бесплатен 
пристап до универзитетските изданија на книги, скрипти и учебни помагала 
публикувани од наставничкиот кадар на Академијата на е-библиотека 
на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. Е-библиотеката е достапна за 
сите корисници во системот на УГД на линкот http://е-biblioteka.ugd.
edu.mk. Музичката академија вкупно располага со 1389 книги и друга 
стручна литература. Исто така, студентите на Академијата можат да го 
користат и многубројниот книжен фонд од домашни и странски автори на 
Универзитетската библиотека на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. 
Во извештајниот период на учебната 2016/2017 година на I (прв) циклус 
на студии беа запишани вкупно 246 студенти 

Декан - избор на декан
Во извештајниот период раководната функција - декан на Музичката 

академија ја врши проф. м-р Антонијо Китановски во звање вонреден 
професор од наставно-научната област гитара.
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Структура

Име и презиме Звање
Во редовен 

работен 
однос

Со 
договор за 

ангажирање
проф. м-р Борис Трајанов ред.проф да
проф. д-р Милица Шкариќ ред.проф да
проф. д-р Илчо Јованов ред.проф. да
проф. д-р Стефанија Лешкова - 
Зеленковска

ред.проф. да

проф. д-р Татјана Џорлева ред.проф. да
проф. м-р Марјан Јанкоски ред.проф. да
проф. м-р Валентина Велковска - 
Трајановска

вон.проф. да

проф. д-р Емилија Потевска Попивода ред.проф. да
проф. м-р Ѓеорги Мицанов ред.проф. да
проф. м-р Антонијо Китановски вон.проф да
проф. м-р Гоце Гавриловски вон.проф. да
проф. м-р Златка Митева вон.проф. да
проф. м-р Владимир Јаневски вон.проф. да
проф. м-р Ангеле Михајловски вон.проф. да
проф. м-р Сашо Поповски вон.проф. да
проф. м-р Горанчо Ангелов вон.проф. да
доц. м-р Христо Стојановски доцент да

доц. м-р Елена Мисиркова асистент 
докторант

да

доц.м-р Ванче Харалампевски доцент да 
м-р Ленче Насев
Ванчо Павлов секретар

Лидија Јордановa тех. секретар да

Видан Лазаров реф. за 
студентски 
прашања

да

Пане Петров економ да

Рисанка Донева хигиеничар да

Емилија Велинова хигиеничар да

проф. д-р Зоранчо Малинов да
проф. д-р Родна Величковска да
вон. проф. д-р Бранко Павловски да
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доц. м-р Владимир Крстев да
доц. м-р Паскал Краповски да
 доц.м-р Ивана Јанков да
 Васил Хаџиманов да
Милорад Ангелов да
Михајло Штерјев да
Тоше Митрев да
м-р Благица Илиќ да
Мелита Илиевска да
м-р Дарко Мариновски да
м-р Дејан Прошев да
м-р Гоце Стефковски да

Во извештајниот период беа ангажирани и лица од други универзитети 
и институти, потоа лица избрани во насловни звања и лица за изведување 
на дел од наставата како стручњаци од праксата и уметници наведени од 
реден број 25 до 39.

Катедри
Академијата за вршење на својата дејност е организиран од наставно-

научни уметнички организациски единици. 
Наставно-научни уметнички организациски единици на Академијата 

се: катедри и оддели. Заради неопходно поврзување на научните области, 
насочување и усогласување на наставно-образовната и со неа поврзаната 
научноистражувачка дејност на катедрите, како и заради развивање на 
научните дисциплини и струки од тие области на Академијата се формираат 
оддели. На Академијата се предвидени следните оддели со катедри, и тоа:

 • Оддел за теорија на музиката и музичка педагогија;
 • Оддел за џез студии и
 • Вокално-инструментален оддел.

Одделот за теорија на музиката и музичка педагогија е поврзан со 
следните катедри, и тоа:
- Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија и
- Катедра за етнокореологија, етномузикологија и народни 

инструменти.
Одделот за џез студии е поврзан со следните катедри, и тоа:

- Катедра за инструментален џез и
- Катедра за џез композиција.

Вокално-инструменталниот оддел е поврзан со следните катедри, и 
тоа:
- Катедра за пијано;
- Катедра за дувачки инструменти;
- Катедра за жичени инструменти и
- Катедра за вокално пеење.
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Активности на катедрите
Во извештајниот период катедрите на Академијата својата активност 

ја остваруваа во наставно-образовната дејност, прашања при изведување 
на студиските програми на I (прв) и на II (втор) циклус на студии, 
предлагање на теми и ментори за дипломски и магистерски трудови, 
предлагање на учебници, учебни помагала и стручна литература, предлози 
за распишување на конкурси за избор и повторен избор на наставници и 
соработници, предлагање на рецензентски комисии за избор на наставници 
и соработници и други прашања поврзани со надлежноста на катедрите.

Раководители на катедрите на Академијата
 – Теорија на музиката и музичка педагогија и Етнокореологија, 

етномузикологија и народни инструменти: проф. м-р Гоце 
Гавриловски;

 – Инструментален џез и Џез композиција: проф. м-р Сашо Поповски;
 – Пијано: проф. д-р Татјана Џорлева;
 – Вокално-инстрструменталниот оддел: проф. м-р Златка Митева. 

 
Одржани седници на Наставно-научен совет

12.10.2016 год.
1. Одлука за утврдување на проф. д-р Милица Шкариќ за пријавен 

кандидат по Конкурсот за избор на еден наставник (во сите звања) за 
наставно-научните области пијано и методика на настава по пијано. 

2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник (во сите звања) за наставно-научните области пијано и 
методика на настава по пијано.

3. Одлука за утврдување на м-р Марјан Јанкоски за пријавен кандидат 
по Конкурсот за избор на еден наставник (во сите звања) за наставно-
научните области музичка педагогија и видови на инструменти 
народни инструменти.

4. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник (во сите звања) за наставно-научните области музичка 
педагогија и видови на инструменти народни инструменти.

5. Одлука за утврдување потреба за распишување Конкурс за избор на 
наставник (во сите звања) за наставно-научната област 60910 видови 
на инструменти саксофон.

6. Одлука за покренување постапка за доделување на академската 
титула почесен доктор на науки на Душко Гојковиќ, џез музичар.

7. Одлуки за верификација на теми за дипломски труд/дипломски 
концерт на студентите: Петар Трбојевиќ, Христијан Чавкоски, Гоце 
Чолески, Ване Наумов и Ванче Хараламповски.

8. Одлуки за продолжување на рокот за студирање на втор циклус на 
студии на Музичката академија на студентите: Ѓирѓи Цуцковски, 
Владимир Саздовски и Марина Владимирова.

9. Одлука за верификација на теми за дипломски трут/дипломски 
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концерт на насоката Теорија на музиката и музичка педагогија.
10. Одлука за активирање на студиите на Петар Николовски.

16.11.2016 год.
1. Предлог-одлука за избор на м-р Валентина Велковска-Трајановска за 

наставник во звањето редовен професор на Музичката академија при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

2. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа на деканот на 
Музичка академија во Штип за периодот 2015/2016 година;

3. Одлука за годишен издавачки план на Музичката академија во Штип 
за 2016/2017 година;

4. Одлука за усвојување на Елаборат на студиската програма: Џез 
гитара на II (втор) циклус на студии на англиски јазик; 

5. Одлуки по барања од студенти запишани на прв и втор циклус студии 
на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;

6. Предлог-одлука за вршење уметничка дејност (одржување на настава) 
на ЈНУ Институт за филм - Филмска академија Охрид во зимскиот 
семестар на учебната 2016/2017 година во периодот од 1.9.2016 до 
31.12.2016 година.

7.12.2016 год.
1. Предлог-одлука за повторен избор на наставник во звањето редовен 

професор за наставно-научните области пијано и методика на настава 
по пијано.

2. Одлука за усвојување на рецензија за издавање на учебник под наслов 
„Историја на пијанизмот 1“ од авторот проф. д-р Милица Шкариќ; 

3. Одлука за изменување на Правилникот за внатрешните односи и 
работењето на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип;

4. Одлука за изменување на Деловникот за работа на Наставно-научниот 
и уметнички совет на Факултетот за музичка уметност;

5. Одлуки по барања од студенти;
6. Одлука за усвојување на барањето за изработка на проект под наслов 

„Традиционална музичка култура во град Штип од крајот на 19 и поч. 
на 20“;

7. Одлука за дополнување на Одлуката број 1402-85/24 од 9.9.2016 
година за усвојување на табеларниот преглед за покриеност на 
наставата за зимскиот семестар на учебната 2016/2017 година:

8. Одлука за откуп на носии;
9. Одлука за издавање нa аудио ЦД под наслов „Рефлексија“ 

(„Reflection“) од авторите проф. м-р Ѓеорги Мицанов и проф. м-р 
Сашо Поповски.

10. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката број 1402-70/7 од 
4.5.2016 година за усвојување на табеларниот преглед за покриеност 
на наставата на втор циклус на студии.
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21.12.2016 год.
1. Предлог-одлука за избор на м-р Марјан Јанкоски за наставник во 

звањето редовен професор на Музичката академија при Универзитет 
„Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научните области музичка 
педагогија и видови на инструменти - народни инструменти. 

2. Одлука за усвојување на извештај од комисијата за оценка на 
магистерскиот труд на кандидатот Славчо Коцев.

3. Одлука за усвојување на теми и ментори за изработка на дипломски 
трудови од Одделот за џез студии.

4. Одлука за исплата на патни трошоци на лицето Васил Хаџиманов на 
релација Белград - Штип и обратно за одржување настава и испити 
на прв циклус студии во зимскиот семестар на учебната 2016/2017 
година.

5. Одлука за исплата на средства за озвучување на годишен концерт на 
Sumata.

6. Одлуки по барања од студенти за запишување на втор циклус на 
студии.

7. Одлука за усвојување на пријава за дипломски труд на студентот 
Марјан Паревски, број на индекс 12407, студиска програма 2013/2014 
Народни инструменти, на тема под наслов „Гајдарската традиција во 
Битола“.

8. Одлука за давање согласност на  проект под назив „Биг Бенд 
оркестар“;

9. Одлука за признавање испити на студентот Трајче Малинов.
10. Одлука за одобрување на отсуство за реализирање на иницијативи за 

соработка со Музичките академии во Братислава, Р.Чешка и Виена, 
Р. Австрија.

11. Одлука за преземање на обврски.
12. Одлука за исправка на техничка грешка во електронскиот систем на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во студиската програма од 
2012/2013 година на Музичката академија при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

7.2.2017 год.
1. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката број 1402-70/6 од 

4.5.2016 година за усвојување на табеларниот преглед за покриеност 
на наставата за зимскиот и летниот семестар на учебната 2016/2017 
година.

2. Одлука за одобрување на пријава за изработка на дипломски труд на 
студентот Бранко Тасевски.

3. Одлука за одобрување на пријава за изработка на дипломски труд на 
студентот Владимир Ботев.

4. Одлука за одобрува пријавата за изработка на дипломски труд на 
студентот Елена Ефремова.

5. Одлука за утврдување на бројот и составот на Наставно-научниот и 
уметнички совет на Музичката академија при Универзитетот „Гоце 
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Делчев“ во Штип за летниот семестар на учебната 2016/2017 година.
6. Одлуки по барања од студенти.

22.2.2017 год.
1. Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните 

податоци за активностите за самоконтрола на автономниот статус 
на ФРВ на наставниците на Музичката академија при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.

2. Предлог-одлука за распишување Конкурс за избор на еден наставник 
(во сите звања) за наставно-научната област пијано.

3. Одлука за давање согласност за ангажирање на трет циклус на студии 
на проф. д-р Стефанија Лешкова – Зеленковска.

4. Одлука за запишување на студенти во I (прва) година на I (прв) циклус 
на универзитетски (академски) студии во учебната 2017-2018 година. 

5. Одлука за усвојување на предлог-листа за исплата на надоместок во 
паушален износ за летниот семестар на учебната 2016/2017 година на 
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за 
ангажираните стручњаци од пракса, лица избрани во насловни звања 
и ангажираните наставници од други универзитети и институции.

6. Одлуки по барања од студенти од прв циклус на студии.
7. Одлука за усвојување на пријава за верификација на тема за 

изработка на дипломска работа / дипломски концерт. на студентот 
Трајко Калајџиски.

8.3.2017 год.
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурсот објавен 

на 15.2.2017 година за избор на еден наставник (во сите звања) за 
наставно-научната област видови на инструменти – саксофон.

2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник (во сите звања) за наставно-научната област видови на 
инструменти – саксофон.

3. Одлука за активирање на студиите на студентот Ангела 
Стаменковиќ.

4. Одлука за одобрување средства за озвучување по повод патронатот 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (27 март).

5. Одлука за покренување иницијатива за соработка со фондацијата 
„Томислав Зографски“.

6. Одлука за покренување иницијатива за соработка на аудиопродукција 
и постпродукција на влашки јазик за документарниот филм „Исус“.

5.4.2017 год.
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурсот за избор 

на еден наставник (во сите звања) за наставно-научните области џез 
солфеж и видови на инструменти - џез пијано.

2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
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наставник (во сите звања) за наставно-научните области џез солфеж 
и видови на инструменти - џез пијано. 

3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурсот за избор 
на еден наставник (во сите звања) за наставно-научната област видови 
на инструменти – пијано.

4. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник (во сите звања) за наставно-научната област видови на 
инструменти – пијано.

5. Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд на 
студентот Панче Гелев.

6. Одлука за определување на наслов на тема за магистерски труд на 
студентот Дамјан Даневски.

7. Одлука по барања на студенти од прв циклус на студии. 
8. Одлука за утврдување на потреба за распишување на конкурс за избор 

на наставници во насловни звања насловен доцент на Музичката 
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

26.4.2017 год.
1. Одлука за утврдување потреба за распишување на Конкурс за избор 

на еден наставник во (сите звања) за наставно-научната област - 
60910 видови на инструменти пијано.

2. Одлука за утврдување потреба за распишување на Конкурс за избор 
на еден наставник во (сите звања) за наставно-научните области: - 
60910 видови на инструменти џез гитара и - 60916 џез композиција. 

3. Одлука за утврдување потреба за распишување на конкурс за избор 
на еден наставник во насловно звање - насловен вонреден професор 
за наставно-научните области: 60910 видови на инструменти обоа и  
60916 камерна музика.

4. Одлука за утврдување потреба за распишување на Конкурс за избор 
на еден наставник во насловно звање насловен доцент за наставно-
научната област: - 60911 вокално пеење.

5. Предлог-одлука за избор на еден наставник во звање редовен 
професор за наставно-научната област: 60910 видови на инструменти 
саксофон.

6. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурсот за избор 
на еден наставник во насловно звање насловен доцент за наставно-
научната област:  60910 видови на инструменти - џез тапани.

7. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во насловно звање насловен доцент за наставно-научната 
област: - 60910 видови на инструменти - џез тапани.

8. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот за избор 
на еден наставник во насловно звање насловен доцент за наставно-
научната област: - 60910 видови на инструменти - џез бас.

9. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во насловно звање насловен доцент за наставно-научната 
област: - 60910 видови на инструменти - џез бас.
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10. Одлука по барања на студенти од прв циклус на студии. 
11. Одлука за одобрување на службено отсуство на проф. м-р Бранко 

Павловски. 
12. Одлука  за одобрување на службено отсуство на проф. м-р Златка 

Митева.
13. Одлука за кандидирање на доц. м-р Елена Мисиркова за национален 

уметник на Република Македонија.

10.5.2017 год.
1. Одлука за избор на еден наставник за наставно-научните области: 

60910 видови на инструменти - џез пијано и 60916 - џез солфеж, 
според Универзитетси билтен на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип, број 188 од април 2017 година..

2. Одлука за утврдување број за запишување на нови студенти на II 
(втор) циклус студии во учебната 2017/2018 година.

3. Одлука за издавање на Годишен зборник на трудови на Музичката 
академија и избор на главни и одговорни уредници и редакциски 
одбор при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

4. Одлука за предлагање на Влатко Стефановски за Државна награда 11-
ти Октомври, во знак на признание за долгогодишните достигнувања 
и придонесот за ширење на македонската култура во Република 
Македонија и надвор од државата, за неговата хуманистичка работа 
како и за остварувања во областа на филмската музика и неговите 
долгогодишни врвни уметнички дострели.

7.6.2017 год.
1. Одлука за формирање на комисии за запишување на студенти во прва 

година во учебната 2017/2018 година.
2. Одлука за усвојување на покриеност на наставата за зимскиот и 

летниот семестар на учебната 2017/2018 година. 

20.6.2017 год.
1. Предлог-одлука за избор на наставник за наставно-научната област 

пијано.
2. Одлуки за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од 6 јуни 

2017 година.
3. Одлуки за формирање на рецензентски комисии за пријавените 

кандидати по Конкурсот на 6 јуни 2017 година.
4. Одлука за одобрување мирување на работниот однос на д-р Ленче 

Насев.
5. Одлуки по барања од студенти.

 
17.8.2017 год.

1. Одлука за распишување Конкурс за избор на еден наставник во 
насловно звање насловен вонреден професор за наставно-научната 
област: - 60910 видови на инструменти виолина.
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2. Одлуки по барања од студенти.
3. Одлуки за преземање на обврски.

4.9.2017 год.
1. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за покриеност на 

наставата во зимскиот семестар на учебната 2017/2018 година.
2. Одлука за усвојување на предлог-листа за исплата на надоместок во 

паушален износ за зимскиот семестар на учебната 2017/2018 година за 
ангажираните стручњаци од пракса, лица избрани во насловни звања 
и ангажираните наставници од други универзитети и институции.

3. Одлуки за усвојување на пријави за верификација на тема за изработка 
на дипломска работа / дипломски концерт. 

4. Одлуки по барања од студенти од прв циклус студии.
5. Одлуки по барања од студентот Мустафа Алимановски за промена на 

менторот при изработка на магистерскиот труд.
6. Одлуки за формирање на Комисија за оценка и одбрана на магистерски 

труд под наслов „Третманот на англискиот рок како солистички 
инструмент во оркестарот“ на кандидатката Маја Чанаќевиќ.

7. Одлука за преземање на обврските на студиската програма: - 
2012/2013 по предметот Ударни инструменти во трети семестар на 
учебната 2013/2014 година од проф. м-р Александар Секуловски.

20.9.2017 год.
1. Одлука за избор на наставник во насловно звање насловен доцент за 

наставно-научната област џез тапани.
2. Одлука за формирање Комисија за оценка и одбрана на магистерскиот 

труд под наслов „Џанго Раинхарт“ на кандидатот Владимир 
Чадиковски.

3. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд и прифаќање на магистерскиот труд на 
кандидатката Маја Чанаќевиќ под наслов: „Третманот на англискиот 
рог како солистички инструмент во оркестарот“. 

4. Одлука за ангажирање на визитинг професор на МА.
5. Одлука за одобрување на пријавата за изработка на дипломскиот 

труд на студентот Гоце Маротов,на тема под наслов „Концерт за 
контрабас и оркестар од Сергеј Кусевицки“.

6. Одлуки по барања од студенти за продолжување на студиите.
7. Одлука за преземање на обврските 
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Техничка опременост
Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на 

Академијата

Р.бр. Вид на опрема Количина

 1. LCD проектор 3
 2. Печатар Херох 3428 2
 3. Копер ХЕРОХ 4250 1
 4. Џи- ви - си мини систем 4
 5. Циско свич 1
 6. Дигитално пијано 3
 7. Полуконцертно пијано 5
 8. Пијанино 1
 9. Стејџ пијано 1
10. Пијанино 6
11. Тапани со чинели и сталци 1

12. Гитарски засилувач 2

13. Засилувачи за електрично пијано 2

14. Бас засилувач Leni 1

15. Бас засилувач 1

16.  Зелена табла 240х120 цм (магнетно петолиние) 3

17. Синтизајзер 1

18. Стејџ пијано 1

19. Контрабас 2

20. Кавал 3

21. Тамбура 3

22. Тапан 2

23. Гајда 2

24. Конги 1

25. Клима 5

26. Ресивер 1

27. Телевизор 1

28. Свич во ходник 2

29. Звучници 1
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Просторни услови

Реновирање, адаптација и санација на просториите на 
Музичката академија

Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од 
февруари 2009 година е сместен во објектот на улицата „Цветан Димов“ 
бб во Штип, на кој е извршена адаптација и надградба.

Главниот влез на Академијата се наоѓа на северната страна. На 
приземјето, Академијата располага со: 

 – три простории за индивидуална настава по пијано;
 – четири простории за индивидуална настава (боксови) за жичени и 

дувачки инструменти;
 – една просторија за групна настава (џез студии);
 – една просторија на студентски прашања и
 – два одвоени санитарни јазли (за мажи и жени со ознаки). 

На првиот кат, Академијата располага со: 
 – една концертна сала со огледалo, клима, потребен број на столови и 

две пијана; 
 – четири простории за индивидуална настава (боксови) за жичени и 

дувачки инструменти;
 – две предавални за групна настава и
 – два одвоени санитарни јазли (за мажи и жени со ознаки).

На вториот кат, Академијата располага со:
 – шест кабинети за наставници, соработници и административно, 

стручниот, технички и на нив сличен персонал со ознаки;
 – еден кабинет за декан со ознаки;
 – две простории, една за секретар и една за технички секретар со 

ознаки;
 – една просторија за остава и друга намена и
 – два одвоени санитарни јазли (за мажи и жени со ознаки).

  Академијата располага и со уредена и осветлена дворна површина, 
оградена со железна рустична ограда со два влеза. Дворната површина е 
покриена со бекатон плочки и е наменета за надворешни мали концерти 
и настапи со амфитеатрални седишта (трибини) за посетителите на 
концертите и настапите на студентите, како и изграден паркинг простор 
во дворот за лесни возила.

Издавачка дејност (зборници, книги)

Проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска 
Одговорен уредник и рецензент на Годишниот зборник на Музичката 

академија (2017)
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Проф. м-р Валентина Велковска Трајановска 
Одговорен уредник и рецензент на Годишниот зборник на Музичката 

академија (2017)

Проф. д-р Милица Шкариќ
Издавачка дејност (учебник) „Историја на пијанизмот 1“ од Милица 

Шкариќ 

Научноистражувачка работа (проекти)

Проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска 
Датум
од-до

Наслов на проектот Позиција 
Опис на активностите во тек 

на проектот:
Традиционалната 
музичка култура 
во градот Штип 
од крајот на XIX и 
почетокот на XX 
век

носител Теренски истражувања, 
собирање емпириски 
материјали 
-Пребарување и преслушување 
музички снимки од 
фонодокументација на МРТВ 

Проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска 
Датум
од-до

Наслов на 
проектот Позиција 

Опис на активностите во тек 
на проектот:

Традиционалната 
музичка култура 
во градот Штип 
од крајот на XIX и 
почетокот на XX 
век

Истражувач Теренски истражувања, 
собирање емпириски 
материјали 
-Пребарување и преслушување 
музички снимки од 
фонодокументација на МРТВ 
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Проф. д-р Емилија Потевска-Попивода
Датум
од-до

Наслов на 
проектот Позиција 

Опис на активностите во тек на 
проектот:

15.10.2016 Концерт за 
кларинет и 
пијано во 
Софија – 
Бугарија
“Where Jazz 
meets classical”

Бранко 
Павловски – 
кларинет,
Емилија 
Потевска 
Попивода – 
пијано 

Во организација на македонскиот 
културен центар во Софија и со 
поддршка на Министерството 
за култура на Р. Македонија 
во концертната сала „Борис 
Христов“ се одржа концерт за 
пијано и кларинет со теми од 
џез музиката. На репертоарот се 
изведоа композиции од Гершвин, 
Пјацола, Бернштајн и Гргин

28.2.2017

Солистички 
концерт во 
Скопје за пијано 
“Art event” 

Емилија 
Потевска 
Попивода - 
пијано

Во Музјеот за современа 
уметност во Скопје, а во 
организација на Фестивалот 
Модоарс се реализираше 
голем уметнички настан во кој 
централен дел беше солистичкиот 
концерт на Емилија Потевска 
Попивода со изведба на 
композиции од македонскиот 
автор Димитрије Бужаровски 
базирани на македонски народни 
теми.

15.3.2017

Солистички 
концерт во 
Штип во 
рамките на 
„Уметничка 
пролет“

Емилија 
Потевска 
Попивода – 
пијано 

Солистички концерт во 
Мулитмедијалниот центар 
во Штип со композиции од 
македонскиот автор Димитрије 
Бужаровски базирани на 
македонски народни теми.

18.6.2017

Концерт на 
Милица Добај 
– сопран (Црна 
Гора) и Емилија 
Потевска 
Попивода – 
пијано 

Емилија 
Потевска 
Попивода – 
пијано

Во рамките на Фестивалот 
Модоарс 2017, во Националната 
галерија Даут Пашин амам 
во Скопје се одржа концерт 
за сопран и пијано. Гостин на 
концертот беше поетесата и 
писател Наташа Сарџоска со свој 
арт перформанс и литературно 
читање
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7.9.2017

Концерт 
на Емилија 
Потевска 
Попивода 
–пијано во 
Будимпешта - 
Унгарија

Емилија 
Потевска 
Попивода – 
пијано

Во концертната сала „Короши 
салон “ во Будимпешта, 
целовечерен концерт изведе 
пијанистката Емилија Потевска 
Попивода. На програмата се 
изведоа композиции базирани на 
македонски народни теми. 

Проф. м-р Златка Митева
Датум
од-до

Наслов на проектот Позиција Опис на 
активностите во тек 

на проектот:
14.11.2017 Концерт по повод 135 

години од раѓањето на 
Бела Барток

Трио 
„Академико“
Златка Митева 
– флејта,
Бранко 
Павловски – 
кларинет
Наташа 
Трбојевиќ - 
пијано

Концерт во Музеј на 
Град Скопје

7.12.2017 Концерт по повод 135 
години од раѓањето на 
Бела Барток

Трио 
„Академико“
Златка Митева 
– флејта,
Бранко 
Павловски – 
кларинет
Наташа 
Трбојевиќ - 
пијано

Универзитет „Гоце 
Делчев“, концертна 
сала на Музичка 
академија
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10.5.2017 Концерт на 
И н т е р н а ц и о н а л н и о т 
фестивал „Interfox“ Осиек, 
Хрватска

Трио 
„Академико“
Златка Митева 
флејта,
Бранко 
Павловски 
кларинет
Наташа 
Трбојевиќ 
пијано

Археолошки музеј 
Осиек, Хрватска

12.05.2017 Концерт на Музичката 
академија, Нови Сад, 
Србија 

Трио 
„Академико“
Златка Митева 
флејта,
Бранко 
Павловски 
кларинет
Наташа 
Трбојевиќ 
пијано

Петроварадинска 
тврдина, Нови Сад, 

Србија

23.05.2017 Концерт со ансамблот 
за современа музика 
ConTempora

Златка Митева 
- флејта Музеј на Град Скопје

18.10.2017 Вечер на македонски 
автори
Дела за флејта и пијано

Златка 
Митева-флејта
Наташа 
Трбојевиќ - 
пијано

Уметничка галерија 
„Безистен“, Штип

26.10.2017
Вечер на македонски 
автори
Дела за флејта и пијано

Златка 
Митева-флејта
Наташа 
Трбојевиќ - 
пијано

Музеј „Борис 
Христов“, Софија, 

Бугарија
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13.11.2017 Концерт на студентите 
од класата на проф. 
м-р Златка Митева на 
научната конференција на 
УГД - Штип

Концерт 
на камерна 
музика

Сала хотел „Сириус“, 
Струмица

24.12.2017 Концерт на студентите 
од класата на проф. м-р 
Златка Митева

Новогодишен 
концерт на 
Музичка 
академија

Универзитет „Гоце 
Делчев“, концертна 

сала на Музичка 
академија

31.05.2017 Концерт на студентите 
од класата на проф. м-р 
Златка Митева

Берово град на 
културата

Дом на културата 
Берово

Објавени трудови

Проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска 
1. Zelenkovska Leshkova, St. and Islam, A. (2017) Production of 

Macedonian contemporary music composers: stimulative measures for 
new musical works. Europian Journal of Humanities and Social Sciences, 
1 (2017). pp. 27-31. ISSN 2414-2344

2. Islam, A.&Zelenkovska Leshkova, S. (2016) Musical tradition in 
Wedding Ceremony: The Role of Music in Masking the Bride. Music and 
Dance in Southeastern Europe – Myth, ritual,Post-1989, Audiovisual 
Ethnographies (ICTM). pp.41-46. ISBN 978-954-00-0123-4

3. Зеленковска Лешкова С. (2016) Различни концепции, различни 
креативни афинитети. Музика, XIX (22). pp. 88-91. ISSN 1409-5579

4. Islam, A.&Zelenkovska Leshkova, S. (2016) Musical Elements in the 
Performing Approach: Sonatina in C for Two Pianos from a Macedonian 
Contemporary Composer. Muzikoloski Zbornik - Musicologial Annual, 
Vol 52 (1). pp. 41-50. ISSN 0580-373X (Web of science/Thomson 
Reuters).

Проф. м-р Валентина Велковска Трајановска 
1. Велковска-Трајановска, Валентина (2016) Присутноста, 

употребата и улогата на гудачките инструменти во дел од 
оркестарското творештво на Томислав Зографски. Музика, XIX 
(22). pp. 29-49. ISSN 1409-5579

Проф.д-р Милица Шкариќ
1. Шкариќ, М. (2017). Воведување во нотното писмо во методите по 

пијано за деца од предучилишна возраст. Штип: Зборник.
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Проф. м-р Горанчо Ангелов
1. Ангелов Горанчо (2016) Ангеле Маркоски од Брвеница – изработувач 

и инструменталист на кавал. Традицијата како инспирација. Сојуз 
на композитори на Македонија - СОКОМ, Скопје, стр. 154-165, ISBN 
978-9989-801-18-1

2. Goranco Angelov (Štip, Macedonia) (2016) Traditional music used in 
strengthening the national identity of the Macedonian people since 1989. 
Music and Dance in Southeastern Europe: Мyth, Ritual, Post 1989, Audio 
visual Etnographies, Fifth symposium of the ICTM Study Group on Music 
and Dance in Southeastern Europe 2016, South-West University “Neofit 
Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria 2016, p.p. 99-106. ISBN: 978-86-88619-
71-4

3. Ангелов Горанчо (2017) Материјали за изработка на 
традиционалниот музички инструмент зурла-зурна во Р.Македонија 
и Р.Бугарија. Софија, Проекции на културните традиции: Бугарија – 
Македонија, Институт за етнологија и фолклористика с етнографски 
музей, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов, София, стр. 243-
254, ISBN 978-954-322-884-3 

Нови избори на наставнички и соработнички кадар 

Име и презиме Звање Област Избор/реизбор

Ѓеорѓи Мицанов вонреден 
професор 

видови инструменти-
саксофон

редовен професор 

Татјана Џорлева вонреден 
професор 

Пијано редовен професор 

Емилија Потевска вонреден 
професор

пијано редовен професор

Антонијо 
Китановски 

редовен 
прпфесор

џез гитара и џез 
композиција

редовен професор

Ванче 
Хараламповски 

насловен 
доцент 

џез солфеж и видови 
на инструменти-џез 
пијано

доцент 

Други активности 
Проф. м-р Антонијо Китановски
КОНЦЕРТНА АКТИВНОСТ

 – Тони Китановски и Черкези оркестар – Либурнија филм фестивал – 
Опатија, Хрватска - јули 2017 .г

 – Автор на музиката за современиот танц „Кожа“ од Рисима Рисимкин 
– Скопје танцов фестивал – мај 2017 г.

 – Автор на музиката за серија од шест документарни филмови 
посветени на македонската историја во продукција на Кавал филм и 
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МРТ – 2017 г.
 – Автор на музиката за играниот филм „Игла испод прагот“, премиера 

во Сава центар – Белград, Србија – март 2017 г.
 – Тони Китановски и Влатко Стефановски – Интернационален 

фестивал на гитарата – Скопје – 2017 г.

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ
 – Предавање на тема импровизација на Жеџанг конзерваторијумот во 

градот Хангџу, Кина – 2017 г.
 – Уметнички директор на Интернационалниот скопски гитарски 

фестивал.

Проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска 
 – 28-30 Sept. 2017, Nesebar, Bulgaria : 12th International Balkan Education 

and Science Congress “Education for life, work and well-being”, The 
Benefits of Music in Inclusive Education. Islam, A. and Zelenkovska 
Leshkova, S.(2017).

 – 8-10 септ. 2017, Струга, Р. Македонија: 42. Струшка музичка 
есен (1975-2017) „Музиката и поединецот“, Портрет на Сотир 
Голабовски (1937-2014). Зеленковска-Лешкова, С. (2017).

 – 7-8 Apr. 2017, Suceava, Romania: 8th Lumen International Conference 
RSACVP 2017, Evaluation of Music Education: Musical Competences 
and Self-confidence in Teaching. Zelenkovska Leshkova, S. and Islam, 
A. (2017). 

 – 1-4 Feb. 2017, Nice, France: 9th World Conference on Educational 
Sciences (WCES-2017), The Music Education of the Future Teachers: 
Developing Pedagogical Knowledge and Musical Activities. Islam, 
A. and Zelenkovska Leshkova, St. (2017), 12-14 Oct. 2016, Porec, 
Croatia: 11th International Balkan Education and Science. 

 – Congress “The Future of Education and Education for the Future”, The 
Importance of the Study Program in Musical Formation of the Future 
Teachers, Zelenkovska Leshkova, St. And Islam, A.(2017).

Други активности
 – Раководител на проект „Музички инспирации“ - циклус радиоемисии, 

подготвени и снимени од студентите на Факултетот на музичка 
уметност, кои се емитуваат секоја среда од 15 до 15.30 на УГД ФМ 
радио.

 – Член на Универзитетскиот сенат.
 – Член на Универзитетската комисија за издавачка и нормативна 

дејност.
 – Член на Комисијата за уписи на МА, прв и втор циклус.
 – Рецензент во Комисија за доделување на наградата „Гоце Делчев“ 

(2017) – МОН. 
 – Член на Национална комисија за култура и уметност за доделување на 

награда „Св. Климент Охридски“ (2017) – Министерство за култура 
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на РМ.
 – Член на Комисија за доделување на наградата „Георги Божиков“ за 

најдобра изведба на дело од македонски композитор на фестивалот 
„Денови на македонската музика“ за 2016 г. (2017).

Проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска 
 – 5-6 Dec. 2016, Vienna, Austria: Ungehörte Klänge: Komponistinnen aus 

dem exemaligen Jugoslawien. In: Komponistinnen aus dem exemaligen 
Jugoslawien. Velkovska-Trajanovska, V. (2016).
Проф. д-р Илчо Јованов

 – Денови на македонската музика и кујна, Прелог, 28-30 октомври 
2016, Хрватска учество солист на хармоника.

 – 14.12.2016 г. Концерт етнохармоника, проф. д-р Илчо Јованов 
со студентите по етнохармоника, Дом на култура „Иван Мазов –
Климе“-Кавадарци.

 – 15.12.2016 Концерт етнохармоника, проф. д-р Илчо Јованов со 
студентите по етнохармоника, НУ Центар за култура – Крива 
Паланка.

 – Фестивал на нови родољубиви и патриотски македонски песни „Гоце 
фест“ - член на Советот на фестивалот и на селекционата комисија 
за избор на песни.

 – Претседател на жири-комисијата на фестивалот „Гоце фест“.
 – Прва награда на фестивалот „Гоце фест“ за песната „Лична мома 

Леринка“. 
–– „Гоце фест“ во Радовиш;
–– „Гоце фест“ во Крива Паланка.
 – 17.2.2017 „Гоце фест“ финална вечер во Скопје.
 – 21.3.2017 Концерт етнохармоника, проф. д-р Илчо Јованов со 

студентите по етнохармоника, театар „Џинот“ – Велес.
 – 22.03.2017 Концерт етнохармоника, проф. д-р Илчо Јованов со 

студентите по етнохармоника, ОУ Дом на култура „Крсте Мисирков“ 
–Свети Николе.

 – Велигденски концерт по етнохармоника, проф. д-р Илчо Јованов со 
студентите по етнохармоника, Дом на култура „Мирка Гинова“ – 
Демир Капија.

 – 5-9.7.2017 Фестивал на изворни инструменти и песни „Пеце 
Атанасовски“ - Долнени - Прилеп, Претседател на Управен одбор и 
на Советот на фестивалот.

 – Претседател на жири-комисија на фестивалот на народни инструменти 
и песни „Пеце Атанасовски“.

 – Раководител на Семинарот за изворно свирење и пеење на фестивалот 
на народни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“.

 – 11.7.2017 Фестивал на дуети „Константин и Елена“ – уметнички 
директор на фестивалот и член на селекционата комисија за избор 
на песни. 

 – 27-28.8.2017 Меѓународен фестивал „Пирин фолк“ 2017 - Сандански, 
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Р. Бугарија; Авторска вечер со песните:„Татковата куќа“ и сп. Ива 
Давидова муз и аранж. Илчо Јованов текст Катја Киранова. Вечер на 
исполнители: „Малихери пукаја“ и сп. Васил Чамов, народна, аранж. 
Илчо Јованов.

 – 21-22.9.2017 Меѓународен фестивал „Фолк фест Валандово 2017“ 
член на жири-комисија.

 – Член на Советот на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – 
Скопје.

 – Член на Собранието на Здружението за заштита на авторски музички 
права ЗАМП.

 – Наставните активности (предавања, колоквиуми и испити) за 
предметите Солфеж, Етнохармоника и Музички ансамбл се 
реализирани во целост.

Проф. м-р Валентина Велковска Трајановска
Изведби на дела

 – Велковска-Трајановска, В. (2017), Миделбург, Холандија, изведба 
на делото Сонце за соло пијано на Glassworlds, изведува: Николас 
Хорват - пијано, 24.9.2017 г.

 – Велковска-Трајановска, В. (2017), Скопје, изведба на гудачкиот 
квартет Преобразување на ДММ 2017, изведувачи: гудачкиот квартет 
Антарја, 8.4.2017 г.

 – Велковска-Трајановска, В. (2017), Љубљана, Словенија, изведба на 
гудачкиот квартет Преобразување на Skladateljice prostorov nekdanje 
Jugoslavije изведувачи: гудачкиот квартет Антарја, 25.3.2017 г.

 – Велковска-Трајановска, В. (2017), Виена, Австрија, изведба на 
гудачкиот квартет Преобразување на Komponistinnen aus Kroatien, 
Mazedonien, Serbien und Slowenien, изведувачи: гудачкиот квартет 
Антарја од Полска, 23.3.2017 г.

 – Велковска-Трајановска, В. (2016), Штип, изведба на гудачкиот 
квартет Празнината на Денови на современа балканска музика, 
изведувачи: гудачкиот квартет на ансамблот КонТемпора, 14.12.2016 
г.

 – Велковска-Трајановска, В. (2016), Штип, изведба на дувачкиот 
квинтет Црно сонце на Денови на современа балканска музика, 
изведувачи: дувачки квинтет на ансамблот КонТемпора, 7.12.2016  г.

 – Велковска-Трајановска, В. (2016), Виена, Австрија, изведба 
на гудачкиот квартет Преобразување на „Ungehörte Klänge: 
Komponistinnen im Fokus. изведувачи: гудачкиот квартет Антарја од 
Полска, 7.12.2016 г.

 – Велковска-Трајановска, В. (2016), Опатија, Р Хрватска, изведба на 
гудачкиот квартет Празнината на „53. Glazbena tribina Opatija“, 
изведувачи: гудачкиот квартет на ансамблот КонТемпора, 4.11.2016 
г.
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Други активности:
 – Член на Универзитетскиот сенат;
 – Член на Комисијата за уписи на МА, прв и втор циклус;
 – Член на Национална комисија за култура и уметност за доделување 

на награда „23 Октомври“ (2016) – Министерство за култура на РМ; 
 – Член на Управен одбор на МОБ (2016);
 – Член на Претседателство на СОКОМ;
 – Член на Комисија за доделување на наградата „Панче Пешев“ за 

најдобро дело од македонски композитор на фестивалот „Денови на 
македонската музика“ за 2016 г. (2017);

 – Проект менаџер на ансамблот „КонТемпора“ на СОКОМ.

Проф. д-р Владимир Јаневски
Истражувачка активност:

 – Теренско истражување во етничкиот предел Источен дел на 
Славиште, Дурачка Река и Славишко Поле, мај 2017 г. (раководител 
на истражувањето);

 – Теренско истражување во етничкиот предел Долни и Горни Полог, 
јуни 2017 г. (раководител на истражувањето).

Концертна активност:
 – Годишна турнеја, јули 2017 г. (Скопје, Битола, Велес, Прилеп);
 – Концертна турнеја во Србија, Црна Гора и Хрватска (Белград, Нови 

Сад, Подгорица, Беране и Осиек);
 – Концертна турнеја во Хрватска, Смотра фолклора во Загреб, јули 

2017 г.

Семинари:
 – Семинар за традиционална музика и игра, Илинденски денови, 

Битола, август 2017 година.

Печатени материјали:
 – Класификација на ората во Македонија, Зборник на трудови IX, 

Илинденски денови, Битола, 2017 г.

Сценски адаптации:
 – Грабиле гу Смиљану, етнички предел Скопска Црна Гора.

Проекти: 
 – Традиционалната музичка култура во градот Штип од крајот на XIX 

и почетокот на XX век, УГД - Штип (позиција: главен истражувач).

Проф. м-р Горанчо Ангелов 
Конгреси:

 – Ангелов Горанчо (2017) Зурлата во Р. Македонија во публикации 
од странски истражувачи, „Ретроспективи и перспективи на 
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македонската етнологија и фолклористика“ , МАКЕДОНСКО 
ЕТНОЛОШКО ДРУШТВО И ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР 
„МАРКО ЦЕПЕНКОВ“, Скопје, 12 октомври 2017 год.

 – Ангелов Горанчо (2017) Фариз Хајрула зурлаџија и изработувач 
на каба зурли во Р. Македонија, Сојузот на композиторите на 
Македонија, 42. меѓународна музичко-научна манифестација 
„Струшка музичка есен“, Струга, 8-10 септември 2017 год.

 – Ангелов Горанчо (2017) Предавач по традиционални инструменти 
на семинар во Прилеп (јуни 2017).

 – Член на жири комисија на меѓународен фестивал „Музите“ во град 
Созопол, Р.Бугарија (15-20 јули).

Концерти:
 – Новогодишен хепенинг на Музичка академија - концерт на 

традиционална музика (декември 2016 г.).
 – Годишен концерт на студентите по традиционални инструменти (јуни 

2017 г.).
 – Концерт на традиционална музика пред платото на Музичката 

академија на припадниците на семинар организиран од НАТО (јули 
2017г.). 

Проф. д-р Милица Шкариќ 
Музички работилници во музичкото училиште Пијанофорте во 

Скопје (септември 2017 г.) на тема:
 – Музичко-образовни модели од Далкроз, Орф, Кодај и Сузуки и 

нивната примена во почетната настава по пијано;
 – Методи за почетна настава по пијано од Сузуки, Хајлбут, Рунце, 

Шведхелм и Ковело;
 – Импровизацијата во почетната настава по пијано.

Проф. м-р Татјана Џорлева
КОНЦЕРТНА АКТИВНОСТ

 – Јуни 2017 г., Целовечерен камерен концерт - четирирачно дуо – 
концертна сала на Музичка академија – Штип.

 – Јуни 2017 г. Целовечерен камерен концерт - четирирачно дуо – 
Театар „Јордан Хаџи Константинов-Џинот“ - Велес.

 – Август 2017 . г. Целовечерен камерен концерт - виолина и пијано, во 
рамките на Фестивалот „Битфест“, НУ Завод и музеј – Битола,

 – Август 2017 г. Целовечерен камерен концерт - виолина и пијано, 
во рамките на Берово - град на културата 2017, Дом на култура – 
Берово.

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ
 – Член на Комисијата за проверка на знаење во трите уписни рокови 

2017/2018 година.
 – Член на Комисија за признавање на испити на МА.
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Проф. д-р Гоце Гавриловски
НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА
Конкурс за откуп на музички композиции, спроведен во ноември 

2016 год. (за јуни 2016 год.) од страна на Министерството за култура на 
Република Македонија: 

 – за делото „Иницијали“ - за гудачко трио: виолина, виола и 
виолончело, трета награда .
Конкурс за откуп на музички композиции, спроведен во ноември 

2016 год. од страна на Министерството за култура на Република 
Македонија: 

 – за делото „Дај Дуни“ - за мешан хор, прва награда и 
 – за делото „Концертантна пиеса“ – за камерен ансамбл: обоа, виолина, 

виола и виолончело- втора награда.

 ОБЈАВЕНИ ДЕЛА
Композицијата „Мугри“ за мешан хор е издадена од страна на 

издавателството „Композиторов“ од Санкт Петерсбург – Русија, во 
Зборник од наградени дела „Хорска лабораторија на 21 век“ -  Музика за 
деца и младинци, книга бр. 5, дел 2, 66-70 стр., јануари 2017 година.

 
ИЗВЕДБИ НА ДЕЛА

 – „Се посврши“ - за мешан хор, во изведба на мешаниот хор „Вокс 
Лихнидос“ од Охрид, на 26. издание на Меѓународниот хорски 
фестивал „Тетовски хорски одзиви“ - ТЕХО 2017, во Центарот за 
култура „Иљо Антески - Смок“ - Тетово, 11 јуни 2017 година.

 – „Се посврши“ - за мешан хор, во изведба на мешаниот хор „Вокс 
Лихнидос“ од Охрид, на Охридски хорски фестивал, Охрид, 2017, во 
Охрид, август 2017 год.

 – 2 пиеси од циклусот за пијано „Осамен напевен воздив“, Дипломски 
испит на Даница Филова, Концертна сала при Музичката академија, 
Штип, февруари 2017 година.

 – „Се посврши“- за мешан хор, во изведба на мешаниот хор „Вокс 
Лихнидос“ од Охрид, на 6. издание на Манифестацијата „На 
зајдисонце“ - Трпејца- 2017, Охрид, јули 2017 година.

 – „Токатина: Ц-Ф-Г-Ц-Ф-Ц“ – за соло пијано, дипломски испит на 
Матеја Стошиќ, Концертна сала при Музичката академија, Штип, 10 
мај 2017 година.

 – „Се посврши“ - за мешан хор, во изведба на мешаниот хор „Вокс 
Лихнидос“ од Охрид, на Староградски средби, Охрид, 2017, Охрид, 
септември 2017 година.

Проф. м-р Сашо Поповски 
КОНЦЕРТНА АКТИВНОСТ

 – Сашо Поповски трио – Пертовац џез фестивал – Црна Гора - 
септември 2017 г.

 – Сашо Поповски трио – Клуб Евергрин – Котор – Црна Гора – 
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септември 2017 г.
 – Сашо Поповски трио – Клуб Ел Реј – Будва – Црна Гора – септември 

2017 г.
 – Сашо Поповски трио – Бит фест – Битола – август 2017 г.
 – Сашо Поповски трио – Демирхисарско културно лето – јули 2017 г.
 – Сашо Поповски квартет – Интернационален ден на џез музиката – 

МКЦ Битола - април 2017 г.

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ
 – Завршен концерт на студентите на Одделот за џез студии на МА, под 

менторство на м-р Антонијо Китановски, м-р Георги Мицанов и м-р 
Сашо Поповски – јуни 2017 г.

 – Видеоматеријал за композицијата Teodosij’s Game – март 2017 г.
 – Селектор на артисти за Интернационален џез и блуз фестивал 

Кикинда – Р.Србија – ноември 2016 г.

Доц. м-р Ванче Хараламповски
КОНЦЕРТНА АКТИВНОСТ

 – Концерт Џез квартет, „Дом на млади” - јули 2017, Штип.
 – Настап - Ванче Хараламповски, Кирил Кузманов, Трајче Велков, 

Гоце Стевковски - октомври 2016, Штип.

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ
 – Член на стручно жири „Охрид фест - Охридски трубадури“ - август 

2017.
 – Скрипта „Џез солфеж 1” - октомври 2016.
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Вовед 
Извештајот за работата на деканот на Машински факултет за 

периодот од 15 септември 2016 до 15 септември 2017 година претставува 
сумирање на резултатите и осврт на реализираните цели и задачи кои 
произлегуваат од стратегијата за развој на факултетот.

Формирање на факултетот
Машинскиот факултет е јавна високообразовна установа која е 

формирана во 2008 година во состав на Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип. 

Организациска поставеност на факултетот
Наставно - научен совет
Наставно-научниот совет е стручен орган и орган на управување на 

Факултетот. Наставно-научниот совет го сочинуваат избраните редовни 
и вонредни професори, доценти, како и претставници на соработниците и 
студентите.

Избор на декан
Ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“, проф. д-р Блажо Боев, 

на 15.9.2015 г. со Одлука дел.бр. 0204-968/11 од 15.9.2015 година го избра 
проф. д-р Ристо Кукутанов за декан на Машински факултет. Со Одлука 
на Универзитетскиот сенат дел.бр. 0201-970/17 од 15.9.2015 година е 
потврдена одлуката за избор проф. д-р Ристо Кукутанов за декан на 
Машински факултет. 

За продекан на Машински факултет се избира доц. д-р Мишко Џидров, 
кој што повторно е реизбран со Одлука дел.бр.2202-76/3 од 18.9.2015 г.

Структура 
Број на вработени - наставници, соработници, административен кадар

Име и презиме Звање Вработени Ангажирани

Ристо Кукутанов редовен проф. да

Дејан Мираковски вонреден проф. да

Симеон Симеонов вонреден проф. да

Зоран Димитровски вонреден проф. да

Славчо Цветков вонреден проф. да

Мишко Џидров доцент да
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Сашко Димитров доцент да

Радомир Цветаноски насловен вонр. проф. да

Братица Темелкоска насловен вонр. проф. да

Марија Чекеровска асис.докторанд да

Сара Сребренкоска асис.докторанд да

Сашко Милев асис. докторанд да

Љубица Цераволо 
Стефановска асис.докторанд да

Сашка Атанасова тех.секретар да

Љубица Медарска 
Апостолова

секретар да

Сашка Атанасова библиотекар да

Анка Јорданова реф. за 
студентски прашања да

Сашко Миланов економ да

За целосно покривање на наставата, ангажирани се наставници и 
соработници од другите факултети во состав на Универзитетот и тоа: 
- проф. д-р Тодор Делипетров од Факултет за природни и технички 

науки;
- проф. д-р Орце Спасовски од Факултетот за природни и технички 

науки;
- проф. д-р Сашо Гелев од Електротехнички факултет;
- проф. д-р Благој Голомеов од Факултетот за природни и технички 

науки;
- проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска од Факултет за информатика;
- доц. д-р Лимонка Лазарова од Факултет за информатика;
- асистент м-р Марија Митева од Факултет за информатика;
- доц. д-р Снежана Кирова од Филолошки факултет;
- асистент м-р Наталија Поп Зариева, од Филолошки факултет
- доц. д-р Марија Хаџи-Николова од Факултет за природни и технички 

науки;
- вон. проф. Мимоза Серафимова од Факултет за туризам и бизнис 

логистика;
- доц. д-р Билјана Златановска од Факултет за информатика. 
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Катедри

Катедра за општо и производно машинство
Основните правци на научноистражувачката и стручната работа 

на Катедрата за општо и производно машинство се во областите на 
современото управување со производството, интеграција на функциите 
на CAD/CAM/CAE, управување со квалитет, менаџмент, реинженеринг 
во стопанските и производните системи, изучување во областите на 
производните технологии, флексибилни и компјутерски интегрирани 
производни системи, внатрешен транспорт и логистика, сообраќај, 
моторни возила, одржување и техничка дијагностика, контрола, тестирања, 
монтажа, проектирање на производни системи и технологии и др.

Катедра за сообраќај и транспорт
Основните правци на научноистражувачката и стручната работа 

на Катедрата за сообраќај и транспорт се во областите на сообраќајот и 
транспортот, современите производни технологии во градежништвото и 
рударството, интегрираните производни системи, внатрешен транспорт и 
логистика, сообраќај, одржување и техничка дијагностика на градежна, 
рударска и комунална механизација, монтажа, ремонтирање, контрола, 
тестирања, мониторинг, проектирање на градежни и руднички производни 
системи и др.

Профилот на транспортна техника ги образува инженерите за 
конструктивно машинство за проектирање и користење на транспортните 
машини, рударската механизација, логистиката и сообраќајното 
инженерство.

Потребите и интересите на Катедрата за сообраќај и транспорт се 
дефинирани како: 

 – добивање најново, добро управувано знаење според високи образовни 
меѓународно признати стандарди;

 – добивање знаење - мултимодално во перспектива, мултидисциплинарно 
во приодот и мултисекторско во примената на сообраќајно-
транспортното инженерство; 

 – оспособеност за примена на техниките од инженерството, од 
урбаното и регионалното планирање, од управувањето, од правото, 
од бихејвиористичките науки, од економијата и од останатите 
дисциплини во решавањето на сообраќајно-транспортните проблеми; 

 – добивање водечка улога во интерпретацијата на човечките 
транспортни потреби и желби кон другите професионалности;

 – подготвеност за пазарот на труд и за меѓуинституционална 
подвижност во рамките на земјата, во регионот и во странство.. 

Потребите и интересите на Катедрата за сообраќај и транспорт 
можат да се групираат како: 

 – одраз на промените во опкружувањето на национално, регионално и 
меѓународно ниво; 
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 – поддршка на развојот на континуирани образовни програми; 
 – проширување на напорите за регрутирање најпрогресивни млади 

умови во сообраќајно-транспортната професија. 

Потребите на општеството на национално ниво се да има 
висококвалификувани и образовани човечки ресурси за решавање на 
сообраќајно-транспортните проблеми, почнувајќи од локално, национално 
владино ниво, па сè до меѓународни организации, транспортни фирми. 

На регионално ниво, особено е важна потребата од меѓусебна 
соработка со институциите во регионот коишто имаат иста цел – 
постигнување повисоки стандарди во образованието на транспортните 
стручњаци.

Катедра за контрола на квалитет
Катедрата за контрола на квалитет при Машинскиот факултет преку 

наставните предмети што ги покрива врши едукација на студенти од двете 
насоки: Производно машинство и Транспорт, организација и логистика.

 Дипломираните студентите од насоката Производно машинство 
преку задолжителните предмети се стекнуваат со знаења од областа 
на: индустриски менаџмент и информациско управувачки системи и 
енергетиката. Преку изборните предмети се стекнуваат со знаење од 
областа на: систем на квалитет и стандарди, заштита на животна средина, 
управување со отпад, ергономија и инженерска логистика.

 Дипломираните студенти од насоката Транспорт, организација и 
логистика преку задолжителните предмети се стекнуваат со знаења од 
областа на: системи на квалитет и стандарди, индустриски менаџмент, 
менаџмент на мали и средни претпријатија, проектен менаџмент, 
информационо управувачки системи, инженерска логистика, операциони 
истражувања, сообраќајот и транспортот, теорија на системи и интегрален 
развој на производи. Преку изборните предмети се стекнуваат со знаење 
од областа на: ергономија, заштита на животна средина, маркетинг, 
инженерска економија, lean, six, sigma организации, управување со 
залихи, човечки ресурси, квантитативни методи во деловното одлучување, 
електронска размена на податоци и еко логистика.

 Преку предметите кои ги покрива оваа катедра дипломираните 
студенти развиваат: способност да добиените знаења ги применат 
во пракса, способност за управување со ISO системи за квалитет, 
способност за начинот на менаџирање со производни системи, животен 
век на производи, менаџерски функции, потребни менаџерски знаења, 
способност за работа во интердисциплинарни тимови, способност за 
анализа на проблеми, способност за донесување на одлуки во реално 
време, способност за иновативност и креативност.



Годишен извештај

257

Катедрата во иднина ќе се развива во насока на:
–– проектирање и имплементација на системи за управување со квалитет 

и животна средина,
–– развој на одржливост преку воведување на нови технологии и 

техники,
–– воведување на системски пристап во компаниите, пред сѐ во мали и 

средни претпријатија,
–– интернационалната соработка.

Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети

5.10.2016 г., 50. седница
1. Одлука за избор на д-р Славчо Цветков во вонреден професор за 

наставно-научната област производно машинство, технологии и 
системи.

2. Одлука за утврдување на пријавени по објавен Конкурс на 23.9.2016 
година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 
еден наставник во насловно звање вонреден професор за наставно-
научните области машински материјали и преработка на метали во 
течна состојба, за д-р Братица Темелкоска.

3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во насловно звање вонреден професор за наставно-
научната област машински материјали и преработка на метали во 
течна состојба.

4. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во 
сите звања за наставно-научната област производно машинство, 
технологии и системи.

5. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден асистент 
докторанд за научна област Автоматика.

6. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден асистент 
докторанд за научна област Индустриско инженерство и менаџмент.

7. Одлука за именување на асистент докторанд м-р Марија Чекеровска 
за член на ННС.

8. Одлука за одобрување на превоз до фабриката Железара во Скопје и 
ArcelorMittal, порадиреализирање на практична настава;

9. Одлука за одобрување на превоз до фабриката Руен – Кочани;
10. Одлука за одобрување на превоз до саем Технома - Скопје;
11. Одлука за утврдување на членови на ННС за зимски семестар во 

учебната 2016/2017 година.
12. Одлука за одобрување на Барањето отсуство бр.0801-2/15 од 

4.10.2016 од проф. д-р Зоран Димитровски.
13. Одлука за одобрување на Барањето бр.0801-2/16 од 4.10.2016 од доц. 

д-р Сашко Димитров.
14. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 22/11 од 12.9.2016 

година поднесено од Драгана Јорданова.
15. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 22/13 од 14.9.2016 
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година поднесено од Ердем Беклер.
16. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 22/16 од 26.9.2016 

година поднесено од Јавуз Ујсалли.
17. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 22/19 од 4.10.2016 

година поднесено од Кирчо Николовски.
18. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/14 од 15.9.2016 од 

студент Роберт Мирчев.
19. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/17 од 28.9.2016 од 

студент Стефан Трпевски.
20. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/12 од 14.9.2016 од 

студент Тонер Испирли.
21. Одлука за одобрување на Барањето бр.1005-22/10 од 12.9.2016 година 

од студент Мартин Митевски.
22. Одлука за одобрување на Барањето бр.1005-22/18 од 4.10.2016 година 

од студент Патрик Јанев.
23. Одлука за прифаќање на Барањата бр.1005-17/12 од 3.10.2016 година 

и 1005-14/4 од 3.10.2016 година од Зоранчо Јованов.
24. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-23/12 од 28.9.2016 г. од 

студент Валерија Јангеловска.
25. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-23/14 од 4.10.2016 г. од 

студент Кирчо Николовски.
26. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-23/11 од 9.9.2016 г. од 

студент Марјан Стојанов.
27. Одлука за одобрување на Барањето бр.1005-17/10 од 7.9.2016 година 

од Александар Коцев.
28. Одлука за одобрување на Барањето бр.1005-17/11 од 3.3.2016 година 

од Игор Младеновски.
29. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд 

со наслов „Загадување на животната средина од моторните возила 
мерки за заштита“ од кандидат Петар Атанасов.

30. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски 
труд со наслов „Дијагностика на современи мотори со внатрешно 
согорување“ од кандидат Спасе Јордановски.

31. Одлука за продолжување на студиите во четврта година на Влатко 
Краљевски.

2.11.2016 г., 51. седница
1. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на деканот на 

Машински факултет за периодот од 15.9.2015 до 15.9.2016 година.
2. Одлука за усвојување на Предлог-годишен план за издавачка дејност 

на Машински факултет за 2017 година.
3. Одлука за определување на ментори за генерација 2016/2017 година 

на студиските програми на Машински факултет.
4. Одлука за усвојување на рецензија за скрипта со наслов „Програмирање 

на CNC машини“ од авторот проф. д-р Симеон Симеонов, објавен во 
Универзитетски билтен бр. 176 од 1.10.2016 година.
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5. Одлука за одобрување на Барањето отсуство бр.0801-2/15 од 
4.10.2016 од проф. д-р Зоран Димитровски.

6. Одлука за одобрување на Барањето бр.0801-2/16 од 04.10.2016 од 
доц. д-р Сашко Димитров.

9.11.2016 г., 52. седница
1. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 2202-69/7 од 

2.9.2016 година за покриеноста на наставата за прв циклус на студии 
(зимски и летен семестар) за учебната 2016/2017 година на Машински 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

2. Одлука за формирање на комисија за упис на студенти на втор циклус 
на студии за учебната 2016/2017 година на Машински факултет.

3. Одлука за усвојување на рецензија наракописот со наслов „Практикум 
по проектен менаџмент“ од авторот доц. д-р Мишко Џидров на 
Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

7.12.2016 г., 53. седница
1. Одлука за избор на д-р Братица Темелкоска во звање насловен 

вонреден професор за наставно-научните области машински 
материјали и преработка на метали во течна состојба.

2. Одлука за преземање на преостанати обврски.
3. Одлука за одобрување на Барањето отсуство бр.0801-2/20 од 

5.12.2016 од проф. д-р Зоран Димитровски
4. Одлука за определување на рецензенти за издавање на учебник со 

наслов „Машински елементи“ од авторот проф. д-р Симеон Симеонов.
5. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд 

со наслов „Техничко-технолошки карактеристики на машините за 
апликација на пестициди - оросувачи“ од кандидат Крсте Бучковски.

6. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит со 
наслов „Увидна документација за сообраќајни незгоди во патниот 
сообраќај“ од кандидат Ѕвезда Стоилова.

21.12.2016 г., 54. седница
1. Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните односи и 

работењето на Машински факултет.
2. Одлука за усвојување на Деловник за работа на ННС на Машински 

факултет.
3. Одлука за прием на втор циклус на студии на Машински факултет на 

Петар Атанасов.
4. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 2202-86/3 

од 9.11.2016 година за покриеноста на наставата за прв циклус на 
студии за учебната 2016/2017 година на Машински факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

5. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 2202-59/4 
од 13.5.201 6година за покриеноста на наставата за втор циклус на 
студии за учебната 2016/2017 година на Машински факултет при 
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Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
6. Одлука за усвојување на покриеноста на наставата за трет циклус на 

студии (зимски и летен семестар) за учебната 2016/2017 година на 
Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

7. Одлука за усвојување на распоред на активности за промоција на 
Машински факултет.

27.1.2017 г., 55. седница
1. Одлука за ангажирање на Александар Петров како стручњак од 

пракса на Машински факултет.

1.2.2017 г., 56. седница
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурс од 

8.10.2016 година за избор на еден асистент-докторанд за научна 
област автоматика.

2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
асистент-докторанд за научна област автоматика.

3. Одлука за замена на член во одборот за доверба и соработка со 
јавноста на Машински факултет.

24.2.2017. 57. седница
1. Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните 

податоци за користење на принципот на флексибилно работно време 
(ФРВ) за 2017 година од наставниците на Машински факултет.

2. Одлука за утврдување на членови на ННС за летен семестар за 
учебната 2016/2017 година.

3. Одлука за број на студенти кои ќе се запишат на прв циклус студии во 
учебната 2017/2018 година на Машински факултет.

4. Одлука за распишување на конкурс за упис на студенти кои ќе се 
запишат на втор циклус на студии во учебната 2017/2018 година на 
Машински факултет.

5. Одлука за назначување на м-р Сашко Милев за одговорно лице за 
ажурирање на веб-страницата на Машински Факултет.

6. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 2202-97/3 
од 21.12.2017 година за покриеноста на наставата за прв циклус на 
студии за учебната 2016/2017 година на Машински факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

7. Одлука за преземање на преостанати обврски од доц. д-р Златко 
Соврески.

8. Одлука за одобрување на Барање со дел. број. 0801- 2/6 од 23.2.2017 
година од ас.м-р Љубица Стефановска Цераволо.

9. Одлука за одобрување на Барањето дел.бр. 0801-2/4 од 23.2.2017 
година за продолжување на активностите во академската 2016/2017 
за научноистражувачкиот проект со наслов „Воведување на нови 
стандарди за задолжителна инспекција на машините и опремата за 
апликација на пестициди“, раководител на проектот проф .д-р Зоран 
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Димитровски.
10. Одлука за одобрување на Барањето дел. бр. 0801-2/5 од 23.2.2017 

година за продолжување на активностите во академската 2016/2017 
за научноистражувачкиот проект со наслов „Примена на Mетодата на 
конечни елементи при пресметка на чиниести пружини на фрикциони 
спојки кај моторните возила“, раководител на проектот проф. д-р 
Симеон Симеонов.

11. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за 
издавање на практикум по предметот Машински елементи, од 
авторите проф. д-р Симеон Симеонов, ас.док.м-р Марија Чекеровска 
и м-р Сашко Милев.

12. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за 
издавање на практикум по предметот Термодинамика, од авторите 
проф. д-р Славчо Цветков и ас.док.м-р Марија Чекеровска.

13. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за 
издавање на скрипта по предметот Термодинамика, од авторите проф. 
д-р Славчо Цветков и ас.док.м-р Марија Чекеровска.

14. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/2 од 14.2.2017 г. од 
студент Александар Коцев и одобрување за промена на ста тусот на 
сту дентот од редовен во вонреден на насоката Производно машинство 
– Штип.

15. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/1 од 8.2.2017 г. 
од студент Александар Митков и одобрување за промена на ста-
тусот на сту дентот од редовен во вонреден, на насоката Производно 
машинство – Штип.

16. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 22/1 од 8.2.2017 година 
поднесено од Александар Митков, студент на насока Производно 
машинство - Штип, за активирање на студиите.

31.3.2017 г., 58. седница
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурс од 

21.3.2017 година за избор на еден асистент-докторанд за научна 
област автоматика и механика на флуиди.

2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
асистент-докторанд за научна област автоматика и механика на 
флуиди.

3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурс од 
21.3.2017 година за избор на еден асистент-докторанд за научна област 
организација на технолошки процеси и операциони истражувања и 
процеси и операциони истражувања.

4.  Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
асистент-докторанд за научна област организација на технолошки 
процеси и операциони истражувања и процеси и операциони 
истражувања.

5. Предлог-одлука за посета на Меѓународниот саем за техника – 
Белград од страна на студентите.



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

262

6. Одлука за прифаќање на пријава за тема за дипломски труд за 
полагање на дипломска работа од студентот Гоце Ристоски под 
наслов „Организациона структура на транспортно претпријатие, 
Вадекс Транспорт ДОО“ - проф. д-р Зоран Димитровски.

5.5.2017 г., 59. седница
1. Одлука за избор на м-р Сара Сребреноска во звање асистент-

докторанд за наставно-научната област организација на технолошки 
процеси и операциони истражувања.

2. Одлука за избор на м-р Сашко Милев во звање асистент-докторанд за 
наставно-научната област автоматика и механика на флуиди.

3. Одлука за утврдување на кандидати пријавени по објавениот Конкурс 
на 10.4.2017 за избор на еден наставник во сите звања за научната 
област производно машинство, технологии и системи нема пријавени 
кандидати. 

4. Одлука за измена на Одлука дел.бр. 2202-53/5 од 24.2.2017 за бројот 
на студентите кои ќе се запишат на Машинскиот факултет на прв 
циклус студии во академската 2017/2018 година при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип.

5. Одлука за измена на Одлука дел.бр. 2202-53/6 од 24.2.2017 за 
распишување на Конкурс за упис на студенти на втор циклус во 
учебната 2017/2018 година на Машински факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип.

6. Одлука за усвојување на Завршен извештај за научноистражувачкиот 
проект под наслов „Воведување на нови стандарди за задолжителна 
инспекција на машините и опремата за апликација на пестициди“, чиј 
главен истражувач е вон.проф.д-р Зоран Димитровски.

7. Одлука за усвојување на завршен извештај за научноистражувачкиот 
проект под наслов „Примена на методата на конечни елементи при 
пресметка на чиниести пружини на фрикциони спојки кај моторните 
возила“, чиј главен истражувач е проф. д-р Симеон Симеонов.

8. Одлука за определување на рецензенти за рецензирање на ракописот 
за издавање на практикум по предметот Индустриски менаџмент, од 
авторот доц. д-р Мишко Џидров.

9. Одлука за определување на рецензенти за рецензирање на ракописот 
за издавање на скрипта по предметот Индустриски менаџмент, од 
авторот доц. д-р Мишко Џидров

10. Одлука за проф. д-р Зоран Димитровски за отсуство во период од 
18.5.2017 год. до 19.5.2017 година поради придружба на студентите 
за посета на Меѓународниот саем за техника – Белград.

11. Одлука за доц. д-р Сашко Димитров за отсуство во период од 18.5.2017 
год. до 19.5.2017 година поради придружба на студентите за посета на 
Меѓународниот саем за техника – Белград.

12. Одлука за прифаќање на пријава за тема за дипломски труд за 
полагање на дипломска работа од студентот Игор Хаџи Котаров под 
наслов „Управување со маркетинг миксот во компанијата Apple“ доц. 
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д-р Мимоза Серафимова.
13. Одлука за прифаќање на пријава за тема за дипломски труд за 

полагање на дипломска работа од студентот Емилија Тодорова, под 
наслов „Погодност за одржување на трансмисијата кај моторни 
возила“, вон. проф.д-р Елениор Николов.

9.6.2017 г., 60. седница
1. Одлука за усвојување на покриеноста на наставата за прв циклус 

студии (зимски и летен семестар) за учебната 2017/2018 година на 
Машинскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

2. Одлука за усвојување на покриеноста на наставата за втор циклус  
студии (зимски и летен семестар) за учебната 2017/2018 година на 
Машинскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

3. Одлука за формирање Конкурсна комисија за упис на студенти на 
прв циклус студии на Машински факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, во учебната 2017/2018 година.

4. Одлука за формирање Конкурсна комисија за запишување на студенти 
на универзитетски академски (стручни) студии од втор циклус студии 
на Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во 
учебната 2017/2018 година.

5. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник 
во сите звање за наставно-научната област метода на анализа и 
функционирање на претпријатието и организација на административни 
процеси на Машински факултет.

6. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во 
сите звање за наставно-научната област енергетско и процесно 
машинство и термотехника и термотехнички алати и постројки на 
Машински факултет.

7. Одлука за усвојување на рецензија за ракописот учебник „Машински 
елементи“ од авторот вон.проф.д-р Симеон Симеонов.

8. Одлука за усвојување на рецензија за ракописот „Практикум по 
машински елементи“ од авторот вон. проф. д-р Симеон Симеонов и 
лаборант м-р Сашко Милев.

9. Одлука за усвојување на рецензија за ракописот „Практикум по 
термодинамика“ од авторите ас. д-р Марија Чекеровска, вон.проф.д-р 
Зденка Стојановска и вон.проф.д-р Славчо Цветков.

10. Одлука за усвојување на рецензија за „Скрипта по термодинамика“ 
од авторите ас. д-р Марија Чекеровска, вон. проф. д-р Зденка 
Стојановска и вон. проф.д-р Славчо Цветков.

11. Одлука за доц. д-р Мишко Џидров за отсуство во период 
20.6.2017 год. до 23.6.2017 година поради присуство на состанок 
и завршна конференција за проектот CRAYONˈs (Creativity 
in Actiontopromoteyoungentrepreneurship) Erazmus+ KA2- 
CooperationforInnovation and the Exchange of GoodPractices, кој ќе се 
одржи во Волос Грција.

12.  Одлука за прифаќање на пријава за тема за дипломски труд за 
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полагање на дипломска работа од студентот Добринка Чонева под 
наслов „Улогата на транспортот во организационата структура и 
логичкиот синџир на управување во фирмата Маби-Трејд“, вонр. 
проф д-р Зоран Димитровски.

13. Одлука за прифаќање на пријава за тема за дипломски труд за 
полагање на дипломска работа од студентот Јован Сиљановски под 
наслов „Центрифугално леење на одливци од легура од цинк (замак 5) 
во калапи од силиконска гума“, вонр. проф. д-р БратицаТемелкоска.

14.7.2017 г., 61. седница
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс за 

избор на еден наставник во сите звања за научна област метода на 
анализа и функционирање на претпријатието и организација на 
административни процеси.

2. Oдлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите звање за наставно-научната област метода на 
анализа и функционирање на претпријатието и организација на 
административни процеси на Машинскиот факултет

3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс за избор 
на еден наставник во сите звања за научна област енергетско и 
процесномашинство и термотехника и термотехнички алати и 
постројки.

4. Oдлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите звање за наставно-научната област енергетско 
и процесно машинство и термотехника и термотехнички алати и 
постројки на Машинскиот факултет

5. Одлука за усвојување на рецензија за ракописот „Практикум по 
индустриски менаџмент“ од авторот доц. д-р Мишко Џидров.

6. Одлука за усвојување на рецензија за ракописот „Индустриски 
менаџмент“ од авторот доц. д-р Мишко Џидров.

7. Oдлука за прифаќање на пријава за тема за дипломски труд за 
полагање на дипломска работа од студентот Ненад Митевски под 
наслов „Проектирање на технолошки процес за изработка на прстен 
на главина за фрикциона ламела“, вонр. проф д-р Славчо Цветков

8. Oдлука за прифаќање на пријава за тема за дипломски труд за 
полагање на дипломска работа од студентот Филип Христовски под 
наслов „Пресметка на запчестипреносници“ , вонр. проф д-р Симеон 
Симеонов.
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Техничка опременост 
Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на 

факултетот.

AUTO-CAD лабораторија
Р.бр. Вид на опрема Количина
1 Компјутерска лабораторија за изведување на 

настава по предметите информатика и AUTO- 
CAD и други сродни предмети од наставната 
програма

16

2. Предавални и опременост 
Р.бр. Вид на опрема Количина
1 1. Школски клупи

2. Школски столчиња
3. Табла бела

9
17
1

2 1. Школски клупи
2. Школски столчиња
3. Проектор АЦЕР

10
20
1

Просторни услови 
Факултетот располага со две (2) предавални и една компјутерска 

лабораторија во која се изведуваат предавања и вежби од предметот 
Информатика и програмата AUTO CAD, CAD технологија.

Просторија
ознака

Бр. на 
места

м2
Каде се наоѓа 
просторијата

Училница 1 У1 17 14 Административна зграда 
на „Телеком“ - Виница

Училница 2 У2 20 26 Административна зграда 
на „Телеком“ - Виница

Уцилница 3 \ \
Кабинет по 
информатика И1 31 36 Административна зграда 

на „Tелеком“ - Виница
68 76
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Просторните услови на Факултетот се реновирани и санирани.

Издавачка дејност (зборници, книги) 
Литература издадена од наставничкиот кадар на факултетот:

1. „Скрипта по термодинамика“ од авторите ас. м-р. Марија Чекеровска, 
вонр. проф. д-р Славчо Цветков и вонр.проф д-р Зденка Стојановска.

2. „Практикум по термодинамика“ од авторите ас. м-р. Марија 
Чекеровска, вонр. проф. д-р Славчо Цветков и вонр.проф д-р Зденка 
Стојановска.

3. „Практикум по Машински елементи“ од авторите проф. д-р Симеон 
Симеонов и м-р Сашко Милев.

4. Учебник со наслов „Машински елементи“ од авторот проф. д-р 
Симеон Симеонов.

5. „Практикум по проектен менаџмент“ од авторот доц. д-р Мишко 
Џидров.

6. Учебник со наслов „Програмирање на CNC машини“ од авторот 
проф. д-р Симеон Симеонов.

7. Ракописот „Индустриски менаџмент“ од авторот доц. д-р .д-р Мишко 
Џидров.

8. „Практикум по индустриски менаџмент“ од авторот доц. д-р .д-р 
Мишко Џидров.

Научноистражувачка работа (проекти) 
Домашни/меѓународни проекти 

Наслов на 
проектот 

Позиција 
Опис на активностите во 
тек на проектот

2015

Анализа и синтеза 
на редукциони 
вентили

Проект 
финансиран 
од страна на 
Технички 
универзитет 
-Софија

Главен истражувач:
-проф. Михаил 
Комитовски
Истражувачи:
-доц. Сашко 
Димитров 
-доц. Илчо Ангелов
-ас. Тони Тројанов

Развој на математички 
модел за симулација на 
работата на редукционите 
вентили, експериментално 
потврдување на 
статичките и динамичките 
карактеристики на овие 
вентили.
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2015 - 
2016

Воведување на 
нови стандарди 
за задолжителна 
инспекција на 
машините и 
опремата за 
апликација на 
пестициди

Проект 
финансиран 
од страна на 
Универзитет „Гоце 
Делчев”

Главен истражувач:
д-р Зоран 
Димитровски

Истражувачи:
д-р Славчо Цветков
д-р Мишко Џидров
д-р Сашко 
Димитров
д-р Златко 
Соврески
д-р Светлана 
Јакимовска
м-р Теодора 
Стојанова

Имајќи предвид дека 
Република Македонија 
како земја кандидат е 
обврзана да ги хармонизира 
своите прописи, 
основна цел на овој 
проект е разработување 
на методологија и 
имплементација на 
стандардите за инспекција 
на машините и опремата за 
апликација на пестициди со 
што директно ќе се влијае 
врз здравјето на луѓето, 
животните, растенијата 
и заштита на животната 
средина. 

2015 CRAYON’s – 
(CReativity in 

Главен истражувач:
Laura 
UixeraCotano, 
University of 
Valencia and 
the Polytechnic 
University of 
Valencia

Истражувачи:
-пПроф. Мишко 
Џидров, УГД

Главната цел на проектот 
е да се развие материјал за 
обука со цел зајакнување на 
претприемништвото меѓу 
младите студенти. Преку 
обука ќе се интегрираат 
нови методологии: 
Motivation 3.0, Gamification 
EGO® SERIOUS PLAY®). 
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2014-
2017

Примена на 
Методата на 
конечни елементи 
при пресметка на 
чиниести пружини 
на фрикциони 
спојки кај 
моторните возила

Проект 
финансиран 
од страна на 
Универзитет „Гоце 
Делчев”

Главен истражувач:
-проф. Симеон 
Симеонов
Истражувачи:
-проф. Дејан. 
Мираковска
-проф. Петар 
Симоновски
-доц. Славчо 
Цветков
-ас.м-р Марија 
Чекеровска
-м-р Сашко Милев

Извршување на научно 
истражување на пресметка 
на чиниестите пружиниза 
спојки кај моторните 
возила и споредување со 
емпириските изрази за 
нивна пресметка.

2016-
2017

Twinning contract: 
Developing 
cooperation 
between higher 
education in 
situtions, the private 
sector and relevant 
public bodies (MK 
13 IB SO 01)

Проект 
финансиран од ЕУ 
(European Union)

Истражувачи
За компонента 
1: доц. д-р 
Мишко 
Џидров, проф. 
д-р Кирил 
Барбареев

Главната цел на проектот е 
да се подобри квалитетот на 
високото образование во Р. 
Македонија со подобрување 
на врската помеѓу високото 
образование и пазарот на 
труд.

Објавени трудови 
   Во текот на учебната 2016/2017 година наставничкиот кадар на 

Машински факултет има објавено и презентирано научни трудови, во 
земјава и надвор од неа. 

- THE STRESS VARIATION BY CHANGING THE SUPPORTING 
POINTLOCATION IN THE MOTOR VEHICLE CLUTCH ASSEMBLEY 
(383-388)M.Sc.Sasko Milev1)*, Ph.D. Simeon Simeonov1)*, Ph.D. Petar 
Simonovski2)*, PhD. Nikola Avramov2)*, Ph.D. Sasko Dimitrov1)*, and 
PhD. Slavco Cvetkov1)*

- FINITE ELEMENT ANALYSIS OF STRESS OF VEHICLES 
FRICTION CLUTCH DIAPHRAGM SPRING (358-3630Ph.D. Simeon 
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Simeonov1)*, Ph.D. Petar Simonovski2)*, PhD. Nikola Avramovski2)*, 
Ph.D. Dejan Mirakovski3)*, M.Sc.Sasko Milev1)* and PhD. Marija 
Cekerovska1)*MASHINES. TEHNOLOGIES. MATERIALS ISSN2535 
(PRINT) ISSN2535003X1316.09.2017 VARNA-BULGARIA iZDADEN 
I ZBORNIK NA TRUDOVI.

Нови избори на наставнички и соработнички кадар 
Р.бр Име и презиме Звање Област Избор/ 

реизбор

1 Сашко Милев
асистент-
докторанд

автоматика и механика на 
флуиди

избор

2
Сара 
Сребренкоска

асистент-
докторанд

организација на технолошки 
процеси и операциони 
истражувања

избор

3
Славчо 
Цветков

вонреден 
професор

производно машинство, 
технологии и системи

реизбор

4
Братица 
Темелкоска

насловен 
вонреден 
професор

машински материјали и 
преработка на метали во течна 
состојба

реизбор

Други активности

Печатење на информатори
- Информатор за студентите за учебната 2016/2017 година за студиските 

програми Производно машинство и Транспорт, организација и 
логистика.

Учество на конгреси, семинари... на вработените на факултетот
- Мишко Џидров, присуство на состанок и завршна конференција 

за проектот CRAYONˈs (Creativity in Action to promote young 
entrepreneurship) Erazmus+ KA2- Cooperation for Innovation and the 
Exchange of Good Practices, во Волос, Грција.

- Зоран Димитровски, учество на научно-стручна конференција 
со меѓународно учество „Актуелни проблеми механизације 
пољопривреде 2016“на Земјоделскиот факултет во Земун, Белград, 
Република Србија. 

- Зоран Димитровски, учество како член на програмски одбор на 
меѓународна конференција на Тара, Република Србија.

- Зоран Димитровски, посета на Меѓународниот саем за техника – 
Белград.

- Сашко Димитров, учество на Годишна научна конференција во 
организација на Универзитетот во Русе, Р. Бугарија.

- Сашко Димитров, посета на Меѓународниот саем за техника – 
Белград.
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Патување на вработени во странство
 – Мишко Џидров, присуство на состанок и завршна конференција 

за проектот CRAYONˈs (Creativity in Action to promote youn 
gentrepreneurship) Erazmus+ KA2- Cooperation for Innovation and the 
Exchange of Good Practices во Волос, Грција.

 – Зоран Димитровски, учество на научно-стручна конференција со 
меѓународно учество „Актуелни  проблеми механизацијепољоприв-
реде 2016“ на Земјоделскиот факултет во Земун, Белград, Република 
Србија. 

 – Зоран Димитровски, учество како член на Програмски одбор на 
меѓународна конференција на Тара, Република Србија.

 – Зоран Димитровски, посета на Меѓународниот саем за техника – 
Белград.

 – Сашко Димитров, учество на Годишна научна конференција во 
организација на Универзитетот во Русе, Р.Бугарија.

 – Сашко Димитров, посета на Меѓународниот саем за техника – 
Белград.

 – Љубица Цераволо Стефановска, присуство на практично 
усовршување и дополнително истражување за докторскиот труд во 
Соединетите Американски Држави.
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Вовед 
Електротехничкиот факултет е јавна високообразовна установа 

која е формирана на 5 април 2008 година на првата седница на Одборот 
за акредитација. Во учебната 2012/2013 година, со Одлука на Владата 
на Р. Македонија, во објавениот Конкурс за запишување на студенти 
на прв циклус на студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, 
Електротехничкиот факултет доби дисперзирани студии на студиските 
програми по Системи за автоматско управување и Обновливи извори 
на енергија во Штип. Наставата на дисперзираните студии во Штип се 
реализира во просториите на Кампус 2 (технички и биотехнички науки).

Со Одлука на Одборот за акредитација и евалуација на високото 
образование на Р. Македонија, Електротехничкиот факултет ја доби 
акредитацијата на студиската програма Автоматизација и процеси за втор 
циклус студии и во учебната 2012/2013 година се запиша првата генерација 
студенти на втор циклус студии на Електротехнички факултет.

Од академската 2017/2018 година е направена нова акредитација на 
студиските програми на прв и втор циклус на студии на Електротехнички 
факултет и тоа: 
1. Автоматика и системско инженерство – 4-годишни академски студии 

од прв циклус;
2. Електроенергетика и обновливи извори на енергија – 4-годишни 

академски студии од прв циклус;
3. Автоматизација и процеси – 2-годишни студии од втор циклус;
4. Неконвенционални извори на енергија и технологии – 2-годишни 

студии од втор циклус.
Изготвен е и Елаборат за акредитација на студиската програма 

Електроенергетика и автоматизација на трет циклус на студии – 
докторски студии, но до изготвувањето на извештајот до Факултетот нема 
информација за статусот на Елаборатот за акредитација. 

Избор на декан
По предлог на ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ проф. д-р 

Саша Митрев, на ден 9.8.2011 со Одлука дел .бр. 0801-797/1 од 9.8.2011 
година, Универзитетскиот сенат ја избра проф. д-р Татјана Атанасова-
Пачемска за декан на Електротехничкиот факултет, со повторен избор на 
15.9.2015 година со Одлука дел. бр. 0201.970/6 од страна на ректорот на 
Универзитетот проф. д-р Блажо Боев. За продекан на Електротехнички 
факултет со одлука на Наставно-научниот совет дел. бр. 2302-87/5 од 
6.9.2011 година е избрана проф. д-р Василија Шарац, а од 18.9.2015 година 
со Одлука дел. бр. 1802-02/3 е избран доц. д-р Гоце Стефанов.
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Структура 
Наставно-научен совет
Наставно-научниот совет е стручен орган и орган на управување на 

Факултетот. Наставно-научниот совет го сочинуваат избраните редовни 
и вонредни професори, доценти, како и претставници на соработниците 
и студентите со право на глас. Во работата на Наставно-научниот совет, 
како надворешни членови, учествуваат и наставниците од другите единици 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип кои реализираат настава на 
Електротехничкиот факултет, како и наставниците избрани во насловно 
научно звање

Наставници и соработници во редовен работен однос на 
Електротехнички факултет 

Име и презиме Звање
Проф. д-р Татјана Атанасова- Пачемска редовен професор

Проф. д-р Влатко Чингоски редовен професор

Проф. д-р Сашо Гелев вонреден професор

Проф. д-р Василија Шарац вонреден професор

Проф. д-р Драган Миновски вонреден професор

Доц. д-р Гоце Стефанов доцент

Д-р Далибор Серафимовски асистент докторанд

М-р Билјана Читкушева-Димитровска асистент докторанд

М-р Маја Кукушева асистент  докторанд

Наставници и соработници од други факултети на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ -Штип

Презиме и име Звање

Проф. д-р Тодор Делипетров редовен професор

Проф. д-р Орце Спасовски редовен професор

Проф. д-р Владо Гичев редовен професор

Проф. д-р Игор Стојановиќ вонреден професор

Проф. д-р Мартин Лукаревски вонреден професор

Доц. д-р Горги Димов доцент

Ас. д-р Душан Биков асистент

Ас. д-р Лимонка Коцева Лазарова асистент

Ас. м-р Јасмина Вета Буралиева асистент

Ас. м-р Марија Митева асистент
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Насловни наставници на Електротехнички факултет
Презиме и име Звање

Насловен проф. д-р Драган Миновски вонреден професор

Насловен доц. д-р Александар Туџаров вонреден професор

Насловен доц. д-р Горан Чогеља доцент

Насловен доц. д-р Васко Саздовски доцент

Насловен доц. д-р Слободан Бундалевски доцент

Администрација 
Презиме и име Звање

Даниела Свиркова секретар

Весна Конзулова референт за студентски прашања

Данче Гркова референт за студентски прашања

Катедри
На Електротехнички факултет со донесувањето на новиот Правилник 

за внатрешна организација и работење се формирани следниве катедри:
1. Катедра за електротехника и електромашинство;
2. Катедра за автоматизација, регулација и управување со технолошки 

процеси;
3. Катедра за електроника; 
4. Катедра за електроенергетика;
5. Катедрата за телекомуникациско инженерство.

Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети

Во периодот 1.11.2016-31.10.2017 година се одржани вкупно 14 
седници на Наставно-научниот совет. Од направената анализа на дневните 
редови на наведените седници е констатирано дека се разгледувани повеќе 
значајни точки: прифаќање на донации за опремување на лаборатории 
за наставна и научноистражувачка дејност, наставна проблематика, 
формирање на рецензентски комисии за избор и реизбор на наставници и 
соработници, соработка со други Универзитети и факултети, формирање 
на рецензентска комисија за издавање на учебници и учебни помагала 
по одделни предмети, барања од наставници и соработници за присуство 
на научни собири и симпозиуми во земјава и во странство, барања од 
студенти, одлуки за одобрување на теми за дипломска/завршна работа и 
др.

2.11.2016 година, 110. седница
 – Одлука за усвојување на Годишниот извештај од работата на 

Електротехнички факултет за периодот од 1.11.2015 година до 
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31.10.2016 година.
 – Одлука за посета на геотермалниот систем „Геотерма“ – Кочани како 

дел од реализацијата на практична настава за студенти.
 – Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за 

периодот од 1-4.12.2016 година во Сава - Италија поради учество на 
состанокот на менаџментот на проектот MATHLabyrinth.

 – Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за 
периодот од 5.12 - 9.12.2016 година во Лимасол - Кипар поради 
учество на состанокот на Управувачкиот комитет на COST Action 
TD1409 - Mathematics for Industry Network и на тренинг работилница 
во рамките на истата акција. 

 – Одлука за комисиско потпишување на пријави. 
 – Одлука за активирање на студии за Александар Гоцев.
 – Одлука за активирање на студии за Влатко Миовски.
 – Одлука за префрлување за Митев Стефан.
 – Одлука за префрлување за Моников Ристе.
 – Одлука за активирање на студии за Ангел Пејев.
 – Одлука за префрлување за Ангел Пејев.
 – Одлука за рецензентска комисија за едиција од проф. д-р Влатко 

Чингоски.

29.11.2016 година, 111. седница
 – Одлука за усвојување на Правилник за работата на Електротехнички 

факултет (пречистен текст).
 – Одлука за усвојување на Деловник за работата на ННС на 

Електротехнички факултет (пречистен текст).
 – Одлука за започнување на постапка за акредитација на трет циклус 

студии на ЕТФ.
 – Oдлука за формирање на рецензентска комисија за учебник по 

Електромагнетна компатибилност од авторот проф. д-р Василија 
Шарац.

 – Oдлука за формирање на рецензентска комисија за учебно помагало 
Практикум за лабораториски вежби по електрични машини од 
авторот проф. д-р Василија Шарац.

 – Oдлука за усвојување на рецензија за Практикум и Збирка задачи 
по предметот Основи на CAD/CAM во електротехника од авторите 
проф. д-р Влатко Чингоски, м-р Билјана Читкушева Димитровска, 
асистент- докторанд и м-р Маја Кукушева Панева, асистент- 
докторанд, објавен во Универзитетски билтен од 1.11.2016 година.

 – Одлука за финансирање на проект.

12.12.2016 година, 112. седница
 – Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на трет 

циклус студии на Електротехнички факултет „Електроенергетика и 
автоматика“.

 – Одлука за усвојување на листа на примени кандидати на втор 
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циклус студии за академската 2016/2017 година на Електротехнички 
факултет.

 – Одлука за корекција на одлуката за покриеност на наставата за летен 
семестар за академската 2016/2017 година.

 – Одлука за префрлување на А. Крстев.
 – Одлука за промена на ментор – Аце Панев.
 – Одлука за прифаќање на тема – Дарко Нацев.

1.2.2017 година, 113. седница
 – Одлука за усвојување на листа на универзитетски изборни предмети 

за трет циклус студии.
 – Одлука за усвојување на Рецензија за учебник од проф. д-р Влатко 

Чингоски.
 – Одлука за усвојување на Рецензија за учебник од проф. д-р Василија 

Шарац.
 – Одлука за усвојување на Рецензија за практикум од проф. д-р 

Василија Шарац.
 – Одлука за продолжување на проект од проф. д-р Влатко Чингоски.
 – Одлука за ФРВ за 2017 година.
 – Одлука за ангажирање на проф. д-р Сашо Гелев на Воената академија 

– Скопје.
 – Одлука за корекција на Планот за издавачка дејност за 2017 година.
 – Одлука за распишување на конкурс.
 – Одлука за отсуство за проф. д-р Влатко Чингоски.
 – Одлука за отсуство за проф. д-р Сашо Гелев.
 – Одлука за студент Дејан Илиев за продолжување на рокот за 

студирање.
 – Одлука за комисиско оценување.

27.2.2017 година, 114. седница
 – Одлука за состав на ННС на ЕТФ.
 – Одлука за определување на квоти за број на студенти кои треба да се 

запишан во прва година на Електротехнички факултет.
 – Одлука за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за одобрување на 

отсуство за Жабљак, Црна Гора за периодот од 1.3.- 5.3.2017 година 
поради учество на 22. Меѓународна конференција „Информациски 
технологии“.

 – Одлука за отсуство на проф. д-р Влатко Чингоски за Златибор.
 – Одлуки за усвојување на теми за дипломска работа.
 – Одлука за поништување на оценка – Драгана Костова.
 – Одлука за поништување на оценка – Душан Хаџи – Василев.
 – Одлука за поништување на оценка – Мартин Панајотов.
 – Одлука за признавање на испити – Тони Атанасов.

28.5.2017 година, 115. седница
 – Одлука за утврдување на листа на кандидати пријавени по Конкурс за 
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избор на еден наставник во насловно звање доцент/вонреден професор 
од наставно-научното подрачје на Техничко-технолошките науки, 
наставно-научни области електронски компоненти и теорија на 
информации и комуникации, објавен на 9.3.2017 година во дневните 
весници „Нова Македонија“ и „Утрински весник“.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за изработка на 
реферат за избор на во насловно звање доцент/вонреден професор 
од наставно-научното подрачје на Техничко-технолошките науки, 
наставно-научни области електронски компоненти и теорија на 
информации и комуникации.

 – Одлука за утврдување на листа на кандидати пријавени по Конкурс 
за избор на еден наставник во сите звања од наставно-научното 
подрачје на Техничко-технолошки науки, наставно-научни области 
електротехника и неконвенционални извори на енергија и технологии, 
објавен на 21.3.2017 година во дневните весници „Нова Македонија“, 
„Утрински весник“ и „Коха“.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за изработка на 
реферат за избор на еден наставник во сите звања од наставно-
научното подрачје на техничко-технолошки науки, наставно-научни 
области електротехника и неконвенционални извори на енергија и 
технологии. 

 – Одлука за утврдување на листа на кандидати пријавени по Конкурс за 
избор на еден асистент-докторанд од наставно-научното подрачје на 
техничко-технолошки науки, наставно-научни области компјутерска 
контрола на комплексни индустриски процеси и развивање на 
експертски системи, објавен на 21.3.2017 година во дневните весници 
„Нова Македонија“ , „Утрински весник“ и „Коха“.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за изработка на 
реферат за избор на еден асистент-докторанд од наставно-научното 
подрачје на техничко-технолошки науки, наставно-научни области 
компјутерска контрола на комплексни индустриски процеси и 
развивање на експертски системи.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање на 
скрипта по предметот Телекомуникациски мрежи од авторот доц. д-р 
Александар Туџаров.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање на 
Практикум по предметот Телекомуникациски мрежи од авторот доц. 
д-р Александар Туџаров.

 – Одлука за реализација на практична настава.

18.4.2017 година, 116. седница
 – Одлука за избор на проф. д-р Драган Миновски во звање вонреден 

професор од наставно-научното подрачје на техничко-технолошки 
науки, наставно-научни области електротехника и неконвенционални 
извори на енергија и технологии.
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 – Одлука за избор на м-р Далибор Серафимовски во звање асистент- 
докторанд наставно-научното подрачје на техничко-технолошки 
науки, наставно-научни области компјутерска контрола на 
комплексни индустриски процеси и развивање на експертски системи.

 – Одлука за избор на доц. д-р Александар Туџаров во насловно звање 
вонреден професор од наставно-научното подрачје на техничко-
технолошки науки, наставно-научни области електронски 
компоненти и теорија на информации и комуникации.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање на 
скрипта „Микрокомпјутери” за предметот Микрокомпјутери и ПЛК 
од авторот доц. д-р Гоце Стефанов.

 – Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска во 
Романија во периодот од 1-4.6.2017 година, поради учество на Вториот 
транснационален состанок на проектот MATH debate, Еразмус +.

 – Одлуки за усвојување на теми за дипломска работа. 
 – Одлука за определување на квоти на студенти – втор циклус.
 – Одлука за студент Блаже Иванов.
 – Одлука за промена на изборен предмет – Дејан Илиев.

10.5.2017 година, 117. седница
 – Одлука за усвојување на рецензија за издавање на Скрипта по 

предметот Телекомуникациски мрежи од авторот доц. д-р Александар 
Туџаров.

 – Одлука за усвојување на рецензија за издавање на Практикум по 
предметот Телекомуникациски мрежи од авторот доц. д-р Александар 
Туџаров.

 – Одлука за избор на член во ННС од редот на соработниците.
 – Одлука за реализација на теренска настава до хидросистемот 

„Злетовица“.
 – Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за 

Охрид во периодот од 29.5.-2.6.2017 година поради учество на 
состанок за проектот Mathlabyrinth, Еразмус +.

 – Одлуки за доделување на благодарници.

22.5.2017 година, 118. седница
 – Одлука за покриеност на наставата на прв циклус студии на 

Електротехнички факултет за академската 2017/2018 година.
 – Одлука за покриеност на наставата на втор циклус студии на 

Електротехнички факултет за академската 2017/2018 година. 
 – Одлука за формирање на комисија за уписи на студенти на прв циклус 

студии во академската 2017/2018 година.
 – Одлука за формирање на комисија за уписи на студенти на втор 

циклус на студии во академската 2017/2018 година.
 – Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник 

во насловно звање од наставно-научното подрачје на техничко-
технолошките науки, наставно-научно поле енергетика, наставно-
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научни области енергетско и процесно машинство и термотехника и 
термотехнички апарати и постројки.

 – Одлука за формирање на комисија за комисиско оценување по 
предметот Моделирање и симулација.

 – Одлука за одобрување на ноќевања.
 – Одлуки за усвојување на теми за дипломска работа. 

6.6.2017 година, 119. седница
 – Одлука за усвојување на рецензијата за скрипта „Микрокомпјутери“ 

– од авторот доц. д-р Гоце Стефанов.
 – Одлука за изземање на проф. д-р Влатко Чингоски по предметот 

Енергетска ефикасност на процеси.
 – Одлука за отсуство за проф. д-р Василија Шарац и се одобрува 

отсуство за Брно, Р.Чешка во периодот од 11.9.-20.9.2017 година.
 – Одлука за отсуство за проф. д-р Василија Шарац ѝ се одобрува 

отсуство за Ниш, Р.Србија во периодот од 30.8.-1.9.2017 година.
 – Одлуки за усвојување на теми за дипломска работа. 

20.6.2017 година,120. седница
 – Одлука за утврдување на листа на пријавени кандидати по објавениот 

Конкурсот за избор на еден наставник во насловно звање доцент/
вонреден професор од наставно-научното подрачје на техничко-
технолошките науки, наставно-научни области теорија и проектирање 
на енергетски постројки и термотехника и термотехнички апарати и 
постројки.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за изработка на 
реферат за избор на еден наставник во насловно звање доцент/вонреден 
професор од наставно-научното подрачје на техничко-технолошките 
науки, наставно-научни области теорија и проектирање на енергетски 
постројки и термотехника и термотехнички апарати и постројки.

 – Одлука за дополнување на Планот за издавачка дејност за 2017 
година.

 – Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска 
за Скопје за периодот од 29-31.8.2017 година поради учество на 
четвртиот состанок на проектни менаџери на проектот Mathlabyrinth, 
Еразмус +.

 – Одлуки за усвојување на теми за дипломска работа. 
 – Одлука за активирање на студии за Зоран Димевски.
 – Одлука за активирање на студии за Тања Стојкова.

31.8.2017 година, 121. седница
 – Одлука за промена на одлуката за покриеност на наставата за 

академската 2017/2018 година.
 – Одлука за ангажирање на проф. д-р Џорџ М. Елзенбах за предметот 

Системи на квалитет и стандарди во електротехниката, кој ќе се 
слуша во зимскиот (трет семестар), со фонд на часови 2+1+1.
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 – Одлука за формирање на работна група за изработка на стратегија за 
развој на Електротехнички факултет.

 – Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска 
поради учество на работилница на управувачкиот комитет на COST 
акцијата, која ќе се одржи во Сан Себастијан, Шпанија, во периодот 
од 1.10.2017 до 8.10.2017 година. 

 – Одлуки за признавање на испити на студенти кои ги имаат положено 
на други универзитети по остварен престој по Еразмус програмата.

 – Одлуки за усвојување на теми за дипломска работа. 
 – Одлука за префрлување на Никита Ложанковски.
 – Одлука за префрлување на Николче Јанчов.
 – Одлука за префрлување на Петар Божинов.
 – Одлука за префрлување на Аце Стефанов.
 – Одлука за активирање на студии за Александар Атанасов.
 – Одлука за активирање на студии за Ангела Гонева.
 – Одлука за активирање на студии за Андреј Мирчевски.
 – Одлука за активирање на студии за Дарко Петрушев.

12.9.2017 година, 122. седница
 – Одлука за усвојување на стратегија за развој на Електротехничкиот 

факултет.
 – Одлука за корекција на одлуката за покриеност на наставата на втор 

циклус на студии.
 – Одлуки за покривање на универзитетските изборни предмети на втор 

циклус студии.
 – Одлука за промена на член во ННС од редот на студентите.
 – Одлуки за комисиско оценување по дел од предметите.
 – Одлука за ангажирање на проф. д-р Сашо Гелев по Барање на Воената 

академија во Скопје.
 – Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска поради 

учество на работилница на управувачкиот комитет на COST акцијата, 
која ќе се одржи во Брисел, во периодот од 19.9.2017 до 23.9.2017 
година.

 – Одлука за признавање на пракса на студенти кои волонтираат на 
Електротехнички факултет.

 – Одлуки за признавање на испити на студенти кои ги имаат положено 
на други универзитети по остварен престој по Еразмус програмата.

 – Одлука за префрлување на Владо Сајов.
 – Одлука за активирање на студии Љупчо Атанасов.
 – Одлука за префрлување на Атанаско Трајчовски.

9.10.2017 година, 123. седница
 – Одлука за утврдување на состав на Наставно-научниот совет на 

Електротехнички факултет за зимски семестар за академската 
2017/2018 година.

 – Одлука за избор на д-р Слободан Бундалевски за наставник во 
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насловно звање од наставно-научното подрачје на Техничко-
технолошките науки, наставно-научно поле енергетика, наставно-
научни области енергетско и процесно машинство и термотехника и 
термотехнички апарати и постројки. 

 – Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Влатко Чингоски за 
учество на меѓународниот симпозиум СИМТЕРМ, 2017 – Сокобања, 
Србија, во периодот од 17 до 20.10.2017 година.

 – Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Влатко Чингоски за 
учество на меѓунаросно советување ISCTBL 2017 – Гевгелија во 
периодот од 24 до 25.10.2017 година.

Техничка опременост
Електротехничкиот факултет ги користи лабораториите на Кампус 

2, а како свои лаборатории ги поседува Соларната А-тест лабораторија 
донирана од Владата на Р. Македонија, Лабораторијата за производни 
и разводни системи и постројки донирана од ЕВН Македонија и 
Лабораторијата за мерења и електроника лоцирана во Радовиш.

Просторни услови
Факултетот располага со три предавални и една компјутерска 

лабораторија. Просторните услови на Факултетот се реновирани и 
санирани. За изведување на наставата во четирите студиски години 
обезбедени се минимални инфраструкурни услови и тоа:

 – има предавални, училници кабинети и лаборатории;
 – предавалните се опремени со соодветен мебел;
 – интернет приклучоци се поставени во сите простории.

Бидејќи од октомври 2012 г. во просториите на Електротехничкиот 
факултет се дисперзирани по една насока од Економски и Филолошки 
факултет се изведува настава и за студентите од овие факултети, па 
честопати се јавува проблем со недостиг од предавални. 

Издавачка дејност 
Предметите од студиските години се покриени со соодветни 

учебници, скрипти и авторизирани предавања (дел од нив се рецензирани, 
а дел се во постапка на рецензирање) кои се во склад со Правилникот за 
остварување на издавачката дејност во рамките на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ - Штип. Потребните програми за работа и материјали за сите 
предмети се достапни преку електронско учење односно преку порталот 
за електронско учење Moodle. На студентите, редовни и вонредни им е 
овозможен едноставен пристап до сите потребни материјали, информации, 
извештаи и др. како и постојан контакт со наставниците и соработниците.

Наставниот и соработничкиот кадар работи и подготвува скрипти и 
учебни помагала по соодветните предмети кои се ставени во планот за 
издавачка дејност за 2017 година и тоа:
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• „Електромагнетна компатибилност“ – (е-библиотека на УГД-
Штип, www.ugd.edu.mk ), од авторот проф д-р Василија Шарац. 

• „Практикум за лабораториски вежби по Електрични машини“ 
– (е-библиотека на УГД-Штип, www.ugd.edu.mk), од авторите проф 
д-р Василија Шарац и доц. д-р Гоце Стефанов.

• „Енергетска ефикасност и еколошки унапредувања во хотелската 
индустрија“ - (е-библиотека на УГД-Штип, www.ugd.edu.mk ), од 
авторот проф. д-р Влатко Чингоски.

• „Практикум по предметот Телекомуникациски мрежи“ - 
(е-библиотека на УГД-Штип, www.ugd.edu.mk ), од авторот доц. д-р 
Александар Туџаров.

• „Скрипта по предметот Телекомуникациски мрежи” - 
(е-библиотека на УГД-Штип, www.ugd.edu.mk ), од авторот доц. д-р 
Александар Туџаров.

Објавени трудови

Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска

Трудови објавени во списание со ИФ:
1. Miteva, Marija and Jolevska-Tuneska, Biljana and Atanasova-Pacemska, 

Tatjana (2016) Colombeau products of distributions. SpringerPlus Open 
Access, 2016 (5:2042). IF = 0,98.

2. Hristovski, Kiril D. and Atanasova-Pacemska, Tatjana and Olson, Larry 
W. and Markovski, Jasmina and Mitev, Trajce (2016) Potential health 
implications of water resources depletion and sewage discharges in the 
Republic of Macedonia. Journal of Water and Health, 14 (4). ISSN 1477-
8920 , IF = 1,41.

Трудови објавени во меѓународни научни списанија:
1. Atanasova-Pacemska, Tatjana and Gunova, Vesna and Lazarova, Limonka 

and Pacemska, Sanja (2016) Visualization of the Geometry Problems 
in Primary Math Education -Needs and Challenges-. IMO-Istrazivanje 
matematickog obrazovanja, 8 (15). pp. 33-37. ISSN 2303-4890 (print), 
1986-518X (on line).

Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен уредувачки 
одбор:

 – Trifunov, Zoran and Atanasova-Pacemska, Tatjana and Lazarova, Limonka 
and Miteva, Marija and Makrides, Gregory and Trifunov, Pance and 
Leova, Hristina and Lazarovska, Marija (2017) A Method for Increasing 
the Level of Knowledge in Mathematics. In: Proceedings of papers / VIII 
International Conference on Information Technology and Development 
of Education ITRO 2017. University of Novi Sad, Technical faculty 
„Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, Zrenjanin : Technical 
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Faculty “Mihajlo Pupin”, 2017, pp. 186-190. ISBN 978-86-7672-302-7.
 – Atanasova-Pacemska, Tatjana and Jolevska-Tuneska, Biljana and 

Makrides, Gregory and Lazarova, Limonka and Miteva, Marija and 
Pacemska, Sanja and Trifunov, Zoran (2017) Increasing Motivation for 
Learning Mathematics Through Debate. In: Proceedings of papers / VIII 
International Conference on Information Technology and Development 
of Education ITRO 2017. University of Novi Sad, Technical faculty 
„Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, Zrenjanin : Technical 
Faculty “Mihajlo Pupin”, 2017, pp. 143-147. ISBN 978-86-7672-302-7.

 – Runcev, Kostadin and Koceska, Natasa and Atanasova-Pacemska, 
Tatjana (2017) Tangible user interface for pre-school children learning. 
In: Proceedings of papers / VIII International Conference on Information 
Technology and Development of Education ITRO 2017. University of 
Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of 
Serbia, Zrenjanin : Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, 2017, pp. 73-76. 
ISBN 978-86-7672-302-7.

 – Atanasova-Pacemska, Tatjana and Timovski, Riste and Lapevski, Martin 
and Rushiti, Agim (2017) Two-layer Quality Analysis of University Study 
Program Subjects Using DEA and AHP. In: Proceedings of papers / VIII 
International Conference on Information Technology and Development 
of Education ITRO 2017. University of Novi Sad, Technical faculty 
„Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, Zrenjanin : Technical 
Faculty “Mihajlo Pupin”, 2017, pp. 277-283. ISBN 978-86-7672-302-7.

Проекти:
 – Atanasova-Pacemska, Tatjana and Lazarova, Limonka and Miteva, Marija 

and Martinovska, Cveta and Timovski, Riste and Jolevska-Tuneska, 
Biljana and Trifunov, Zoran and Pacemska, Sanja and Makrides, Gregory 
(2016) MATHDebate - The Voice of Students - Searching Excellence in 
Math Education trough Increasing the Motivation for Learning. [Project] 
(In Press)- 1.12.2016-30.11.2018, EU ERASMUS + , координатор на 
проект.

 – Ubiquitous INteroperable Care for Ageing People (UNCAP), 2015-2017, 
соработник истражувач, проект финасиран од Рамковната програма 
на ЕУ Horizon 2020 Call: H2020-PHC-2014-single-stage, Topic: PHC-
20-2014. 

 – Jolevska-Tuneska, Biljana and Tuneski, Nikola and Atanasova-Pacemska, 
Tatjana and Lazarova, Limonka and Miteva, Marija (2016) Introduction 
of New Space of Distributions and its Application. [Project] (In Press) 
Билатерален проект Македонија – Црна Гора, 2016-2017.

 – Atanasova-Pacemska, Tatjana and Jolevska-Tuneska, Biljana and Sarac, 
Vasilija and Lazarova, Limonka and Miteva, Marija and Karamazova, 
Elena and Timovski, Riste and Runcev, Kostadin and Srebrenova, Maja 
(2017) Contributions in mathematical theory, mathematical modelling 
and their applications. [Project]- координатор на проект од УГД.
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Проф. д-р Влатко Чингоски
Трудови објавени во списанија со ИФ (Thomson Reuters и останато):

 – Noguchi, So and Naoe, Takuto and Igarashi, Hajime and Matsumoto, 
Shinya and Cingoski, Vlatko and Ahagon, Akira and Kameari, Akihisa 
(2017) A New Adaptive Mesh Refinement Method in FEA Based on 
Magnetic Field Conservation at Elements Interfaces and Non- conforming 
Mesh Refinement Technique. IEEE Transactrion on Magnetics, 53 (6). 
ISSN 0018-9464, IF=1,277

 – Noguchi, So and Cingoski, Vlatko (2017) Simulation of Screening 
Current Reduction Effect in REBCO Coils by External AC Magnetic 
Field. IEEE Transaction on Applied Superconductivity, 27 (4). ISSN 
1051-8223, IF = 1,092.

 – Matsumoto, Shinya and Manabe, Thomohisa and Cingoski, Vlatko 
and Noguchi, So (2017) A Computer Aided Education System Based 
on Augmented Reality by Immersion to 3-D Magnetic Field. IEEE 
Transactrion on Magnetics, 53 (6). ISSN 0018-9464, IF=1,277.

 – Petrevska, Biljana and Cingoski, Vlatko (2017) Branding the green 
tourism in Macedonia. Sociology and Space, 55 (207(1)). pp. 101-116. 
ISSN 1849-0387, (SCOPUS SNIP IF(2016): 0.394).

- Б:Трудови објавени во Меѓународни стручни списанија:
 – Petrevska, Biljana and Cingoski, Vlatko (2016) Energy Efficiency 

Practices: Assessment of Ohrid Hotel Industry. Horisons, International 
Scientific Journal - Social Sciences and Humanities, 20 (10). pp. 511-520. 
ISSN 1857-9884. 

 – Cingoski, Vlatko and Gelev, Saso and Stefanov, Goce and Sarac, Vasilija 
(2016) Integrated Solar-Thermal Power Plants: TPP Bitola Case Study. 
ETF Journal of Electrical Engineering, 22. pp. 68-78. ISSN 0353 – 5207. 

 – Cingoski, Vlatko (2017) Зголемување на енергетската ефикасност 
и примена на обновливи енергетски извори во комерцијално-
административни објекти и објекти за домување. In: Енергетската 
ефикасност и еколошките унапредувања во хотелската индустрија. 
Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, pp. 6-29. ISBN 978-608-244-390-
4. 

Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен 
уредувачки одбор:

 – Naumovski, Darko and Gelev, Saso and Cingoski, Vlatko and Petrevska, 
Biljana (2017) Maloletnicka računarska pornografija u Republici 
Makedoniji. Zbornik radova sa XXII međunarodnog naučno - stručnog 
skupa „Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost“. pp. 209-212. 
ISSN 978-86-85775-20-8. 

 – Mitkovski, Mladen and Cingoski, Vlatko and Gelev, Saso (2017) 
Performance Modelling of PV Arrays Under Specific Working 
Conditions. Zbornik radova sa XXII međunarodnog naučno - stručnog 
skupa „Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost“, XXII. pp. 42-
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45. ISSN 978-86-85775-20-8. 

Учество во научноистражувачки проекти финансирани од 
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

 – Cingoski Vlatko, Petrevska Biljana, Gelev Saso, Golubovski 
Roman, Citkuseva Dimitrovska Biljana, Trajkov Nikola and Velkov 
Tomce(2015) Mожности и методи за замена и заштеда на енергија 
и зголемување на енергетската ефикасност во хотелската 
индустрија. [раководител на проект, истражувач]. 

Проф. д-р Василија Шарац
Објавени трудови

 – Sarac, Vasilija (2017) FEM 2D and 3D design of transformer for core 
losses computation. International Scientific Journal Industry 4.0, 2 (3). 
pp. 119-122. ISSN 2543-8582.

 – Sarac, Vasilija and Minovski, Dragan and Janiga, Petar (2017) Numerical 
and analytical model of induction motor for computer aided 
design. International Journal on Information Technologies & Security, IX 
(2). pp. 65-82. ISSN 1313-8251.

 – Sarac, Vasilija (2017) FEM 2D and 3D design of transformer for core 
losses computation. In: XIV International Scientific Congress “Machines 
Technologies Materials” 2017, 13-16 Sept 2017, Varna, Bulgaria.

 – Sarac, Vasilija and Stefanov, Goce (2017) Numerical analysis of transient 
and steady-state operation of three-phase induction motor. In: 13th 
International Conference on Applied Electromagnetics - ПЕС 2017, 30 
Aug – 01 Sept 2017, Niš, Serbia.

 – Dimitrov, Dimitar and Cogelja, Goran and Sarac, Vasilija (2016) Rules 
for electricity exchange for photovoltaic residential systems.Mechanical 
Engineering - Scientific Journal, 34 (1). pp. 261-267. ISSN 1857-5293.
- 
Проф. д-р Сашо Гелев
Публикувани трудови во периодот од 1.11.2016 до 31.10.2017 

година
 – Cekova, Katerina and Cekova, Jasna and Gelev, Saso (2017) Home 

Automation System Control Based on Speech Commands. Zbornik 
radova sa XXII međunarodnog naučno - stručnog skupa „Informacione 
tehnologije - sadašnjost i budućnost“. pp. 205-208. ISSN 978-86-85775-
20-8.

 – Naumovski, Darko and Gelev, Saso and Cingoski, Vlatko and Petrevska, 
Biljana (2017) Maloletnicka računarska pornografija u Republici 
Makedoniji. Zbornik radova sa XXII međunarodnog naučno - stručnog 
skupa „Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost“. pp. 209-212. 
ISSN 978-86-85775-20-8. 

 – Tudzarov, Aleksandar and Stefanov, Goce and Gelev, Saso (2017) Novel 
technique for Authentication & Encryption in Next Generation Networks. 
22nd Internacionalna Naučno-Stručna Konferencija Informacione 
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Tehnologije 2017. 
 – Mitkovski, Mladen and Cingoski, Vlatko and Gelev, Saso (2017) 

Performance Modelling of PV Arrays Under Specific Working 
Conditions. Zbornik radova sa XXII međunarodnog naučno - stručnog 
skupa „Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost“, XXII. pp. 42-
45. ISSN 978-86-85775-20-8. 

 – Tudzarov, Aleksandar and Gelev, Saso (2017) Requirements for next 
generation business transformation and their implementation in 5G 
architecture. International Journal of Computer Applications, 162 (2). pp. 
31-35. ISSN 0975 - 8887 (In Press). 

 – Tudzarov, Aleksandar and Stefanov, Goce and Gelev, Saso (2017) Client 
based selection algorithm for Hybrid Wireless Networks. Informacione 
tehnologije - sadašnjost i budućnost. 

 – Cingoski, Vlatko and Gelev, Saso and Stefanov, Goce and Sarac, Vasilija 
(2016) Integrated Solar-Thermal Power Plants: TPP Bitola Case Study. 
ETF Journal of Electrical Engineering, 22. pp. 68-78. ISSN 0353 – 5207.
 
Учество во одбори на конференции

 – На четвртата меѓународна конференција под наслов „Науката - 
поддршка на развојот во Југоисточна Европа“, организирана од 
страна на Универзитетот Евро-Балкан – Скопје, активно учествував 
во програмскиот и организацискиот одбор. Конференцијата се одржа 
на 23 и 24 декември 2016 година во Скопје.

 – На конференцијата IT’17 одржана во Жабљак во Црна Гора во 2017 
година бев член на програмскиот одбор и активно учествував во 
конференцијата во период од 27.2.2017 до 4.3.2017 година.

Доц. д-р Гоце Стефанов
 – Stefanov, Goce and Tudzarov, Aleksandar (2017) Procedure for 

calculation of the parameters of device for induction heating.Knowledge 
- International Journal, Scientific and Applicative Papers, 16 (2). pp. 677-
683. ISSN 1857-923X.

 – Ljupco Karadzinov, Goce Stefanov (2017) Power Control in Series-
Resonant Bridge Inverters. IEEE EUROCON 2017, 6–8 JULY 2017, 
OHRID, R. MACEDONIA.

 – Tudzarov, Aleksandar and Stefanov, Goce and Gelev, Saso (2017) Novel 
technique for Authentication & Encryption in Next Generation 
Networks. 22nd Internacionalna Naučno-Stručna Konferencija 
Informacione Tehnologije 2017.

 – Tudzarov, Aleksandar and Stefanov, Goce and Gelev, Saso (2017) Client 
based selection algorithm for Hybrid Wireless Networks.Informacione 
tehnologije - sadašnjost i budućnost.

 – Tudzarov, Aleksandar and Stefanov, Goce (2017) PSO Optimized 
Fuzzy SMART Based MCDM ANS Algorithm. International Journal of 
Emerging Technology & Research, 4 (1). pp. 52-56. ISSN 2347-5900.
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Доц. д-р Александар Туџаров
 – Aleksandar Tudzarov, Goce Stefanov, Saso Gelev, “Client based selection 

algorithm for Hybrid Wireless Networks”, Informacione Tehnologije - IT 
2017, March 2017.

 – Aleksandar Tudzarov, Goce Stefanov, Saso Gelev, “Novel technique 
for Authentication & Encryption in Next Generation Networks”; 
Informacione Tehnologije - IT 2017, March 2017

 – Aleksandar Tudzarov, Saso Gelev, “5G architecture to support business 
requirements for next generation business transformation”, YU INFO 
2017 & ICIST 2017 Kopaonik, 12-15. mart 2017.

 – Aleksandar Tudzarov, Goce Stefanov, “PSO Optimized Fuzzy SMART 
Based MCDM ANS Algorithm”, International Journal of Emerging 
Technology & Research; Volume 4, Issue 1, Jan - Feb, 2017.

 – Aleksandar Tudzarov, “Radio access challenges for new access technology 
in 5G mobile systems”, 12th International Scientific Conference 
KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS; Vrnjacka Banja, Serbia; 31.03 
–02.04 2017.
 1
Доц. д-р Слободан Бундалевски

 – Mitrevski Vangelce, Mitrevska Cvetanka, Bundalevski Slobodan, 
Mijakovski Vladimir, Geramitcioski Tale, “Mathematical modelling of 
far-infrared vacuum drying processes”, Journal on Processing and Energy 
in Agriculture, 2017, vol. 21, iss. 3, pp. 127-130.

 – Slobodan Bundalevski, “Safety aspects in experimental determination 
of thrust of rocket motors”, 8th International Scientific Conference, 
INTERNATIONAL DIALOGUE: EAST-WEST, Sveti Nikole, Republic 
of Macedonia, 28th to 29th of April, 2017.

Aс.  докторанд Далибор Серафимовски
 – Serafimovski, Todor and Volkov, A. and Serafimovski, Dalibor and Tasev, 

Goran and Ivanovski, Igor and Murashov, Yu. K (2017) Plavica Epithermal 
Au–Ag–Cu Deposit in Eastern Macedonia: Geology and 3D Model of 
Valuable Component Distribution in Ore. Geology of Ore Deposits, 59 
(4). pp. 296-304. ISSN 1075-7015. 

 – Boev, Ivan and Šorša, Ajka and Tasev, Goran and Serafimovski, 
Dalibor and Boev, Blazo (2017) Mineralogy and geochemistry 
of trace elements from Crven Dol – Alšar deposit (Republic of 
Macedonia). Geologica Macedonica, 31 (1). pp. 5-20. ISSN 0352-1206.

 – Serafimovski, Dalibor and Mitreski, Kosta and Zdravev, 
Zoran (2017) Mobile Health Based System for Managing and Maintaining 
Health Data in Classroom: Case Study. Tem Journal, 6 (2). pp. 265-271. 
ISSN 2217-8309 (Print).

 – Tasev, Goran and Serafimovski, Dalibor (2017) Organization of the access 
database for the Kadiica mineral deposit, Republic of Macedonia. 17th 
International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, 
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17 (21). pp. 1029-1036. ISSN 1314-2704.
 – Krstev, Aleksandar and Serafimovski, Dalibor and Krstev, 

Boris and Donev, Aleksandar (2017) Big data analysis and application 
of experimental research in the higher education process. In: VIII 
International Conference of Information Technology and Development 
of Education ITRO 2017, 22 June 2017, Zrenjanin, Serbia.

 – Serafimovski, Dalibor and Krstev, Aleksandar and Zdravev, 
Zoran (2017) Customizable Mobile Components as Supporting Tools 
for Blended Learning. In: VIII International Conference of Information 
Technology and Development of Education ITRO 2017, 22 June 2017, 
Zrenjanin, Serbia.

Нови избори на наставнички и соработнички кадар 
Име и презиме Звање Избор/реизбор

Д-р Слободан Бундалевски
(насловен дoцент)

доцент избор

Д-р Александар Туџаров
(насловен професор)

вонреден професор избор

Д-р Драган Миновски вонреден професор избор
Д-р Далибор Серафимовски асистент  докторанд избор

Други активности 
 – Одржано предавање од страна на проф. д-р Јерг М. Елзенбах, вработен 

во Универзитет во Германија.
 – Еразмус мобилност на проф. д-р Антон Стоилов од Техничкиот 

факултет при Универзитетот „Неофит Рилски“ – Благоевград, 
Бугарија.

 – Реализирана теренска пракса и настава за студентите на 
Електротехнички факултет во сите поголеми енергетски објекти во 
Македонија.
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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Вовед
Годишниот извештајот за работа на деканот на Економскиот 

факултет - Штип дава слика за работењето на факултетот од октомври 
2016 до октомври 2017 година. Истиот иницира и упатува на континуирано 
следење на сегашните и идни активности на факултетот. 

Економскиот факултет започнува скромно со неколку вработени 
во првата учебна 2007/2008 година за денес да прерасне во факултет 
со голем број на наставен, административен и помошен персонал. 
Факултетот располага со оспособени наставно-научни кадри кои се 
способни компетентно да ги решаваат проблемите и предизвиците што 
современиот развој на општеството и бизнисот ги наметнува и да развиваат 
висококвалитетни програми од областа на економијата, менаџментот и 
бизнисот. 

Факултетот, исто така, обезбедува професионални услуги и 
истражувања за претпријатијата и државната администрација. Во таа 
насока Факултетот работи на постојано јакнење на својата репутација, 
како на домашно така и на меѓународно ниво. 

Факултетот води сметка да реализира висококвалитетна наставата 
и истражувачко-апликативните активности, да ги следи промените и 
потребите на стопанството и општеството, да ја поттикнува иновативноста 
и притоа да употребува најсовремена наставна техника.

Развој на факултетот од година во година треба да се подобрува и да се 
усовршува. Во тој поглед, нашата грижа е преку континуирано развивање 
и унапредување на менаџмент стратегија за подобрување и надградување 
на наставата содржина и примена на современи методи и техники во 
образованието, подигање на квалитетот на научноистражувачката база, 
како и меѓународно позиционирање на Факултетот преку објавување на 
трудови, настапи на научни конференции и учество во проекти, да даваме 
свој сопствен, совесен и препознатлив придонес во развојот на факултетот.

Мисијата на Економскиот факултет е низ континуиран процес 
на образование и етички осврт кон случувањата во живеењето, да 
едуцира високостручен кадар, кој ќе биде способен да ги осознава 
проблемите и достигнувањата, да дава предлози и решава проблеми од 
областите на едуцирање, да им излегува во пресрет на предизвиците што 
современиот развој на општеството и на бизнисот ги наметнува и преку 
висококвалитетни програми од бизнис и економија да предлага мерки 
за зајакнување на конкурентноста на претпријатијата во современото 
глобално стопанисување. Факултетот, исто така, ќе обезбедува други 
професионални услуги и истражувања за претпријатијата и државната 
администрација.

Својата мисија Факултетот ќе ја спроведува преку студиите на: прв, 
втор и трет циклус, преку нивно постојана ревизија и подобрување, како и 
креирање на нови студиски програми во согласност со барањата. 

Визијата на Факултетот ќе биде подигнување на неговиот рејтинг 
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со реализирање на квалитетни наставни, едукативни и научни активности 
преку програми со високи перформанси во согласност со дејноста на 
високото образование. За ова да се може да се исполни, дефинирани се и 
цели кои континуирано треба да се извршуваат, но и да бидат надградувани 
и дополнувани. Меѓу нив се следниве:
1. Развој на Факултетот во целина базиран врз основа на осознавање 

на слабите и јаките страни, можностите и опасностите, со цел 
несметано извршување на мисијата и остварување на визијата и 
целите на Факултетот.

2. Посветеност кон работата. 
3. Посветеност кон студентите и квалитетот на нивното 

образование, преку следење на квалитетот на образовниот процес, 
како и потребите и очекувањата на студентите. 

4. Местото и улогата на наставниците и нивното постојано 
усовршување на нивните вештини, преку подобрување и зајакнување 
на едукативните и научно истражувачки активности.

5. Нагласување на потребата и барање за вработување на 
соработници (асистенти-докторанти).

6. Воведување на современи содржини и начини на студијата.
7. Зголемување на ефикасноста на административниот ненаставен 

кадар.
8. Транспарентност на работата на Факултетот т.е. 

транспарентност на сите активности во функционирањето на 
Факултетот.

9. Академска култура на однесување со почитување на коренитите 
постулати на високото образование како на наставен, 
соработнички и административен кадар, така и на студентите.

10. Научни, истражувачки и консултантски активности.
11. Развивање на соработката со факултетите за економија, бизнис, 

менаџмент и претприемништво, надвор од земјата, во поблиското 
опкружување.

12. Унапредување на соработката со локалните заедници, 
претпријатијата и институциите, особено во подрачјата на 
делување на Универзитетот во Републиката.

13. Развивање на дебати, трибини, научни конференции од интерен 
(внатре во Факултетот со наставниот, соработничкиот 
и студентскиот кадар) и поширок карактер (со учество на 
надворешни лица, меѓународни конференции и сл.).

14. Отвореност и поддршка за позитивните иницијативи понудени од 
колегите и подготвеност за нивно реализирање.

15. Развивање на тимскиот дух и создавање на посакувана пријатна 
работна култура.
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Декан 
За декан на факултетот е избран ред. проф. д-р Трајко Mицески.

Структура
На Економскиот факултет се вработени вкупно 18 наставници од кои: 

четворица редовни професори, тројца вонредни професори и единаесет 
доценти, техничка секретарка, секретар на факултетот и економ. 

Економскиот факултет е високообразовна единица при Универзитетот 
„Гоце Делчев” во Штип.

На Факултетот се формирани и дејствуваат следниве органи на 
управување и раководење:
–• Наставно-научен совет;
–• Деканатска управа;
–• Декан;
–• Катедри.

Наставно-научен совет
Наставно-научниот совет го сочинуваат наставниците во редовен 

работен однос кои вкупно се oсумнаесет и еден претставник од студентите. 
Во наведениот период Наставно-научниот совет на Економскиот факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип, разледуваше прашања од 
повеќе области на делувањето и функционирањето на Факултетот, во 
најголем дел од наставното подрачје и обезбедување на потребните услови 
за непречено и квалитетно одвивање на наставата. 

Број на вработени - наставници, соработници, административен 
кадар

Име и презиме Звање

Трајко Мицески редовен професор

Ристо Фотов редовен професор

Ристе Темјановски редовен професор

Круме Николоски редовен професор

Еленица Софијанова вонреден професор

Оливера Трајковска Горгиева вонреден професор

Јанка Димитрова вонреден професор

Љупчо Давчев доцент

Стеван Габер доцент

Илија Груевски доцент

Тамара Јованов Марјанова доцент
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Марија Гогова Самоников доцент

Дарко Лазаров доцент

Емилија Митева Кацарски доцент

Благица Колева доцент

Елена Веселинова доцент

Влатко Пачешковски доцент

Златко Бежовски доцент

Габриела Андова технички секретар

Игор Ефтимов секретар

Антонио Талевски референт за студентски прашања

Марјан Марков референт за студентски прашања

Катедри 

Катедра за економија – раководител доц. д-р Дарко Лазаров
Катедрата за економија на Економскиот факултет при Универзитет 

„Гоце Делчев” - Штип во состав доц. д-р Дарко Лазаров, доц. д-р Емилија 
Митева Кацарски, проф. д-р Ристе Темјановски, проф. д-р Круме 
Николовски и доц. д-р Влатко Пачешковски во текот на 2017 година 
имаше исклучително плодна образовна и научноистражувачка работа. 
Имено, Катедрата за економија доби акредитација за нова студиска насока 
на прв циклус на студии по бизнис економија и годинава за првпат запиша 
студенти на оваа насока на кампусот во Штип и во Скопје.

Раководителот на Катедрата доц. д-р Дарко Лазаров оствари работна 
средба со раководителот на Катедрата за иновации при Економскиот 
институт во Загреб, проф. д-р Зоран Аралица, при што е разговарано за 
идна соработка и учество на заеднички проекти. Исто така, доц. д-р Дарко 
Лазаров оствари средба со деканот на ДОБА универитетот од Љубљана 
– Словенија и претставници на Стопанската комора на Србија, на кои 
средби исто така беа разгледувани идни можни полиња на соработка.

Во рамките на можноста за гостување на стручни лица од бизнисот и 
институциите е договорено во ноември гостување на вицегувернерката на 
НБРМ г-ѓа Анита Бежовска и директорот на Центарот за макроекономски 
истражувања на НБРМ, г-ѓата Ана Митровска. Во рамките на истиот 
настан е планирано да присуствува и гостин предавач од Универистетот 
Јауме од Шпанија, д-р Марко Петрович. Овие гостувања ќе бидат дел од 
предметот Основи на економија каде студентите ќе имаат прилика да се 
запознаат со економски практики директно од креаторите на економските 
политики.

Катедрата за економија, исто така, е главен коорганизатор на обука 
од областа на макроекономија која ќе се одржи од 20.11.2017 до 7.12.2017 
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година во просториите на НБРМ, која обука е директно поддржана и 
финансирана од Институтот ЦЕРГЕ - Република Чешка и Универзитетот 
Јауме - Шпанија. На курсот ќе учествуваат професори и истражувачи од 
Универзитетот „Гоце Делчев“, НБРМ и Министерството за финансии. 

Во рамките на научниот проект финаниран од Универзитетот „Гоце 
Делчев”, неколку членови на катедрата економија имаа успешни настапи 
на силни меѓународни конференции во Полска, Словенија, Србија, 
Русија и други земји, каде што беа презентирани дел од истражувања во 
рамките на проектот и други истражувања на професорите. Во рамките 
на истиот проект беа публикувани неколку научни трудови во реномирани 
меѓународни списанија индексирани во базата на Scopus. Дополнително, 
раководителот, доц. д-р Дарко Лазаров, како член на меѓународниот 
проект на МАНУ и БАН беше коавтор на публикација издадена од страна 
на МАНУ.

Во програмата за работа на Катедра за економија за следната 2018 
година се предвидени повеќе активности кои се однесуваат на апликација 
на домашни и меѓународни проекти, гостувања на предавачи во текот на 
реализација на предавањата и учество на меѓународни конференции.

Катедра за сметководство и контрола – раководител проф. д-р 
Оливера Ѓоргиева-Трајковска 

За Катедрата за сметководство и ревизија на Економскиот факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип, во чиј состав се: проф. д-р 
Оливера Ѓоргиева-Трајковска, проф. д-р Јанка Димитрова и доц. д-р 
Благица Колева, изминатата 2017 година претставуваше период на активна 
наставна, научноистражувачка и апликативна дејност.

На 27.0.2017 година дел од професорите од катедрата активно 
учествуваа на Едукативната работилница на EU-REPARIS програмата 
со наслов „Постигнување високи стандарди во сметководственото 
образование: споделување на добри практики и можности за реформи”. 
На едукативната работилница, чии организатори се Центарот за реформи 
во финансиското известување (CFRR) од Виена и канцеларијата на 
Светска банка во Скопје, се презентираа наодите на Бенчмаркинг 
студијата за сметководственото образование спроведена од 6 земји, меѓу 
кои и Македонија, а се дискутираа и можностите за идните реформи во 
сметководственото образование во земјата. Дискусиите се фокусираа на 
изнаоѓање на можните решенија за унапредување и продлабочување на 
соработката помеѓу универзитетите, професионалните тела и деловната 
заедница.

Во рамки на научноистражувачкиот проект „Влијание на 
квалитетното финансиско известување и корпоративно управување 
врз ефикасноста на инвестициите и пазарот на капитал во Република 
Македонија”, финанисиран од Универзитетот „Гоце Делчев”, членовите 
на Катедрата во соработка со професори од останатите катедри, изготвија 
и објавија неколку научни трудови во реномирани меѓународни списанија, 
од кои дел беа и презентирани на истакнати меѓународни конференции.
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Во програмата за работа на Катедрата за сметководство, финансии 
и ревизија за следната 2018 година се предвидени повеќе активности кои 
се однесуваат на: подготовка на апликација за нов научноистражувачки 
проект, со можност за финансирање од УГД; интензивирање на 
соработката со професионалните сметководствени и ревизорски 
институции и асоцијации во земјата; збогатување на предавањата со 
присуство на предавачи од наведената професија; учество на национални 
и меѓународни конференции, симпозиуми и сл. 

Во таа насока катедрата покрена иницијатива за добивање на 
акредитација од Генералниот директорат за финансиски и даночни 
политики на РМ, за изведување на предавања во делот на КПУ 
(Континуирано професионално усовршување) за сметководители и 
овластени сметководители. Активностите по оваа основа би се изведувале 
почнувајќи од 2018 година, што ќе претставува одлична можност за 
афирмација на факултетот и Универзитетот, како и давање достоен 
придонес во делот на професионалното усовршување на смеководствените 
работници во државата.

Катедра за финансии - раководител доц. д-р Марија Гогова-
Самоников

Катедрата за финансии на Економскиот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев” – Штип во состав: доц. д-р Марија Гогова Самоников 
(раководител), проф. д-р Ристо Фотов, доц. д-р Стеван Габер, доц. д-р 
Илија Груевски и доц. д-р Љупчо Давчев, изминатата 2017 година имаше 
период на активна наставна, научноистражувачка и апликативна дејност.

Професорите од Катедра за финансии во текот на 2017 година земаа 
значајни учества на семинари, конференции, работилници. Дел од нив во 
наставата вклучија и експерти од земјава и од странство кои значајно го 
зголемуваат квалитетот на процесот на предавања.

Членовите на Катедра за финансии во рамки на научноистражувачки 
проекти, финанисирани од Универзитетот „Гоце Делчев”, заедно во 
соработка со професори од останатите катедри, изработија и објавија 
неколку научни трудови во реномирани меѓународни списанија, од кои дел 
беа и презентирани на истакнати меѓународни конференции. 

Во програмата за работа на Катедрата за финансии за следната 2018 
година се предвидени повеќе активности, кои се однесуваат на: подготовки 
за апликација на нови научноистражувачки проекти; интензивирање на 
соработката со професионалните финансиски институции во земјата; 
интензивирање на соработката со стручни кадри од финансиски 
институции во земјата; збогатување на предавањата со присуство на 
предавачи од наведената професија; учество на национални и меѓународни 
конференции, симпозиуми и сл.

Катедра за менаџмент – раководител доц. д-р Елена Веселинова
Катедрата за менаџмент на Економскиот факултет при Универзитетот 

„Гоце Делчев” – Штип во состав: проф. д-р Трајко Мицески, проф. д-р 
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Еленица Софијанова, доц. д-р Елена Веселинова, доц. д-р Тамара Јованов 
Марјанова и доц. д-р Златко Бежовски во текот на 2017 година имаше 
исклучително плодна образовна и научноистражувачка работа. Имено, 
Катедрата за менаџмент доби акредитација за нова студиска насока на прв 
циклус на студии по менаџмент и претприемништво и годинава за прв пат 
запиша студенти на оваа насока, како во Штип, така и на кампусот во 
Струмица.

Професорите од катедрата во наставната литература за студентите 
вклучија практични материјали кои ќе им помогнат да ги совладаат 
различните наставни дисциплини од областа на менаџментот. Истата 
библиографска структура на програмите ќе им претставува основа и 
помош во понатамошните усовршувања и стекнување знаење за во пракса, 
кои би претставувале значајна предност при влегувањето на пазарот на 
трудот.

Професорите од Катедра за менаџмент во текот на 2017 година земаа 
значајни учества на семинари, конференции, работилници. Дел од нив 
во наставата вклучија и експерти од земјава и од странство кои значајно 
го зголемуваат квалитетот на процесот на предавања. Беа реализирани 
предавања од визитинг професори од Холандија, Словенија и Србија во 
рамките на Еразмус програмите, како и во рамките на меѓусебните договори 
за соработка со соодветните државни универзитети и професионални 
асоцијации од претходно споменатите земји, иницирани пред сѐ од страна 
на Економскиот факулет од Универзитетот „Гоце Делчев“. 

Членовите на Катедра за менаџмент во рамки на научноистражувачки 
проекти, финанисирани од Универзитетот „Гоце Делчев”, заедно во 
соработка со професори од останатите катедри, изработија и објавија 
неколку научни трудови во реномирани меѓународни списанија, од кои дел 
беа и презентирани на истакнати меѓународни конференции.

Во програмата за работа на Катедрата за менаџмент за следната 2018 
година се предвидени повеќе активности, кои се однесуваат на: подготовки 
за апликација на нови научноистражувачки проекти; интензивирање 
на соработката со стопанските субјеки во земјата; интензивирање на 
соработката со стручни кадри од стопанството и стопанските асоцијации 
во земјата; збогатување на предавањата со присуство на предавачи од 
наведената професија; учество на национални и меѓународни конференции, 
симпозиуми и сл. 

Активност на наставно-научниот совет на Економскиот 
факултет - Штип

Во периодот од октомври 2016 - октомври 2017 г. на Економскиот 
факултет се одржаа 21 (125-146) седници на Наставно-научниот совет на 
Економски факултет со кои се регулираат одделни односи во секојдневното 
функционирање на наставно-научната дејност на Економскиот факултет. 
Беа одржани следниве седници и донесени следниве одлуки:
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125. седница 
1. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во 

сите звања за наставно научната област е - бизнис.
2. Одлука за усвојување на рецензија објавена во Универзитетски 

билтен за скрипта и практикум „Меѓународна економија“ од д-р 
Влатко Пачешкоски.

3. Одлука за давање согласност за вршење на високообразовна дејност 
за проф. д-р Трајко Мицески на Институт за тутун Прилеп.

4. Одлука за ангажирање на експерт од праксата д-р Николче Рунчев 
- управник на УЈП - Регионална дирекција – Штип по предметите: 
Монетарна економија и Организациско однесување.

5. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 
наслов „Влијанието на глобализацијата врз банкарските ризици, 
со посебен осврт на кредитниот ризик“ од кандидатот Валерија 
Василева.

6. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 
наслов „Управување и сметководствен третман на залихите, со осврт 
на меѓународниот сметководствен стандард 2 – залихи“ од кандидатот 
Орце Миладиноски.

7. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 
наслов „Извештај за парични текови – составување и анализа“ од 
кандидатот Марина Кралева Клампфер.

8. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Европски структурни фондови“ од кандидатот Диме 
Мукаетов.

9. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Извори на финансирање во поодделни фази од 
животот на мал бизнис“ од кандидатот Горан Стаменков.

10. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на 
магистерски труд со наслов „Влијанието на лидерот врз мотивацијата 
на вработените“ од кандидатот Бобан Даскалов.

11. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд од кандидатот Верица Митева.

12. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд од кандидатот Надица Стојанова.

13. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд од кандидатот Даниела Ампов.

14. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд од кандидатот Даниел Гелевски.

15. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд од кандидатот Дијана Цековска.

16. Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и 
закажување датум за одбрана на кандидатот Христина Накова.

17. Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и 
закажување датум за одбрана на кандидатот Весна Денчова.

18. Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и 
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закажување датум за одбрана на кандидатот Даниела Ташкова.
19. Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и 

закажување датум за одбрана на кандидатот Емилија Заева Костова.
20. Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и 

закажување датум за одбрана на кандидатот Сашко Арсовски.
21. Одлука за листа на членови на ННС за зимски семестар 2016/2017.
22. Одлука за поништување на Одлука за прифаќање на тема за изработка 

на магистерски труд за студентот Зоранчо Коштанов.
23. Барања од студенти.
24. Разно.

126. седница 
1. Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и 

закажување датум за Дијана Цековска.

127ма седница 
1. Одлука за корекција на настава за прв циклус на студии за учебната 

2016/2017.
2. Одлука за утврдување на кандидати пријавени на Конкурс за избор на 

еден наставник во сите звања за наставно научната област историја 
на економска мисла.

3. Одлука за формирање на рецензентски комисија за пишување на 
Реферат за избор на еден наставник во сите звања за наставно 
научната област историја на економска мисла.

4. Одлука за формирање на комисии за комисиско полагање / дипломски 
испит на Економски факултет.

5. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Даниел Гелевски.

6. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Надица Стојанова.

7. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Илин Корубин.

8. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Александра Наќевска.

9. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Влијанието на фискалната политика на различни 
аспекти на оданочувањето“ на кандидатот Ивана Петрова Голубова.

10. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Примена на комуникациски вештини и информатички 
комуникациски технологии во развивањето на успешен бизнис“ на 
кандидатот Анета Десковска.

11. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на 
магистерски труд со наслов „Креирање и имплементација на 
стратегии во италијанскиот мал бизнис споредбено со малиот бизнис 
во Македонија“ на кандидатот Даница Стојанова.

12. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 



Годишен извештај

297

труд со наслов „Структурните и развојни фондови во ЕУ“ на 
кандидатот Емилија Попова.

13. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Финансирање на малите и средните претпријатија во 
РМ“ на кандидатот Климе Митев.

14. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Миграција на здравствен кадар од Република 
Македонија“ а кандидатот Рина Љатифи Исаки.

15. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Креирање и имплементирање на менаџмент – 
стратегија во здравствена установа о фокус на оддел ИВФ во ПЗУ 
Ремедика“ на кандидатот Сребра Иљовска.

16. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд од кандидатот Горица Стојанова.

17. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд од кандидатот Симона Нушкова.

18. Одлука за пријава на тема за изработка на магистерски труд со наслов 
„Примената на методот на примерок во ревизијата како алатка за 
економична ефективна и ефикасна ревизија“ од кандидатот Фросина 
Коцевска.

19. Одлука за пријава на тема за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Радмила Јованова.

20. Одлука за отсуство од работа од 25 до 27.10.2016 г. заради учество 
на обука за подготовка на проектни апликации и раководење со 
проектен циклус за проф. д-р Јанка Димитрова.

21. Одлука за давање на согласност за вршење на високообразовна 
дејност на ПМФ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје за 
проф. д-р Ристе Темјановски.

22. Одлука за формирање на рецензентска комисија за оценка на 
универзитетски учебник „Е-бизнис“ од д-р Ристе Темјановски.

23. Барања од студенти.
24. Разно.

128. седница 
1. Одлука за корекција на техничка грешка на Одлука за прифаќање 

на тема за изработка на магистерски труд за кандидатот Ирена 
Тортоповска.

129. седница 
1. Одлука за утврдување на кандидати пријавени на Конкурсот објавен 

на 8/9.10.2016 г.
2. Одлука за усвојување на Годишниот план за издавачка дејност на 

Економски факултет за 2017 година.
3. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на 

Економски факултет.
4. Одлука за усвојување на тема за изработка на магистерски труд 
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со наслов „Креирање на менаџмент стратегија во здравствените 
организации“ од кандидатот Јелена Иванов.

5. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Финансиска анализа во функција на ефикасно 
финансиско управување со компаниите“ од кандидатот Никола 
Горгиевски.

6. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Управување и сметководствен третман на залихите 
со осврт на МСС 2 залихите“ од кандидатот Орце Миладиноски.

7. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Извештај за парични текови“ од кандидатот Марина 
Кралева Клампфер.

8. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Управување со квалитетот на производот во услови 
на конкуренција на глобален пазар“ од кандидатот Тони Тодоровски.

9. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Верица Митева.

10. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Сребра Иљоска.

11. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Бобан Даскалов.

12. Одлука за усвојување на рецензија на ракопис објавен во 
Универзитетски билтен бр.176 од д-р Илија Груевски.

13. Барања од студенти.
14. Разно.

130. седница на ННС
1. Одлука за усвојување на Правилник и Деловник за работа на ННС на 

Економски факултет.
2. Одлука за формирање на комисија за прием, упис и селекција на 

кандидати за запишување на втор циклус на студии.
3. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 

на магистерски труд од кандидатот Симона Нушкова.
4. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 

на магистерски труд од кандидатот Анета Десковска.
5. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 

на магистерски труд од кандидатот Рина Латифи Исаки.
6. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 

на магистерски труд од кандидатот Климе Митев.
7. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 

на магистерски труд од кандидатот Горица Стојанова.
8. Одлука за усвојување на извештај и закажување на дата за одбрана на 

магистерски труд од кандидатот Даниела Ампова.
9. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 

на магистерски труд од кандидатот Диме Мукаетов.
10. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 
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на магистерски труд од кандидатот Ивана Петрова Голубова.
11. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 

на магистерски труд од кандидатот Горан Стаменков.
12. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 

на магистерски труд од кандидатот Никола Горгиевски.
13. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 

на магистерски труд од кандидатот Орце Миладиновски.
14. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 

на магистерски труд од кандидатот Марина Кралева Клапфер.
15. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 

на магистерски труд од кандидатот Даница Стојановска.
16. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 

на магистерски труд од кандидатот Емилија Попова.
17. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 

труд со наслов „Претприемништвото и локален економски развој“ од 
кандидатот Иванова Анета.

18. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Задоволството на вработените од системот за 
наградување како предуслов за задолжување од работа“ од кандидатот 
Ангела Зисовска.

19. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Ефективна деловна комуникација предуслов за 
квалитетно, успешно и современо здравство“ од кандидатот Ирена 
Тортоповска.

20. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд од кандидатот Маја Давидовска.

21. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд од кандидатот Емилија Божинова Манојлова.

22. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 
наслов „Преферирање на харизматично лидерство во современи 
услови на менаџирање“ од кандидатот Билјана Тодосиева.

23. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд 
со наслов „Технологијата и иновациите како основа за ефективна 
стратегија за долгорочна конкурентност на претпријатијата во 
текстилната индустрија“ од кандидатот Гоце Милевски.

24. Барање за отсуство од работа од д-р Дарко Лазаров.
25. Барање за организирање на обука во соработка со Центарот за 

доживотно учење од страна на д-р Дарко Лазаров.
26. Барања од студенти.
27. Одлука за отсуство од работа од д-р Јанка Димитрова.
28. Формирање на работно тело за изработка на Елаборат трет циклус 

на студии.

131. седница 
1. Одлука за запишување на кандидати пријавени на конкурс за 

студирање на втор циклус на студии на Економски факултет.
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2. Одлука за промена на член на ННС претставник од студентите на 
Економски факултет.

3. Одлука за промена на член на Одбор за соработка и доверба со 
јавноста претставник од студентите на Економски факултет.

4. Одлука за финансирање на научноистражувачки проект со 
наслов „Испитување на претприемачкиот потенцијал со фокус на 
претприемачки те намери на младите лица во земји во развој“.

5. Одлука за финансирање на научноистражувачки проект со наслов 
„Форми на финансирање на растот на малите и средни претпријатија 
со фокус на Источнопланскиот регион во Република Македонија“.

6. Одлука за усвојување на Барањето за финансирање на 
научноистражувачки проект со наслов „Поседување на компјутерски 
вештини – клуч за позитивна перцепција на корпоративниот 
идентитет“.

7. Одлука за вклучување на доц. д-р Стеван Габер во научноистражувачки 
проект.

8. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Превенција и управување со стресот на работното 
место“ од кандидатот Дафина Ристовска.

9. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Улогата на електронското банкарство во насока на 
поголема ефикасност во работата на банките и нивните клиенти со 
посебен осврт на банкарскиот систем во Р. Македонија“ од кандидатот 
Радмила Јованова.

10. Одлука за полагање на диференцијални испити на студентите кои 
се запишуваат на втор циклус на студии на Економски факултет, а 
немаат завршено прв циклус студии на Економски факултет.

11. Одлука за дополнување на телото за изработка на Елаборат за трет 
циклус на студии.

12. Барања од студенти.

132. седница 
1. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 

на магистерски труд на кандидатот Ангела Зисовска.
2. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 

на магистерски труд на кандидатот Ирена Тортоповска.
3. Предлог-одлука за ангажирање на визитинг професор на Економски 

факултет за 2016/2017.
4. Барања од студенти.

133. седница 
1. Одлука за усвојување на Елаборат за трет циклус студии Деловна 

економија.
2. Одлука за корекција на покриеност на настава на втор циклус на 

студии.
3. Одлука за формирање на комисија за спроведување на интервју со 
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кандидати кои сакаат да се запишат на трет циклус на студии а имаат 
просек помал од 8.

134. седница 
1. Усвојување на записниците од 131, 132 и 133 седница на ННС.
2. Одлука за усвојување на листа на членови на ННС на Економски 

факултет за летен семестар 2016/2017.
3. Предлог-одлука за избор на еден наставник во наставно-научно звање 

редовен професор за наставно научната област историја на економска 
мисла.

4. Одлука за формирање на Рецензентски комисија за пишување 
на реферат за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научната област меѓународна економија.

5. Одлука за формирање на Рецензентски комисија за пишување 
на реферат за избор на еден наставник во сите звања за наставно 
научната област е–бизнис. 

6. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во 
сите звања за наставно научната област претприемништво.

7. Одлука за усвојување на Рецензија и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Тони Тодоровски.

8. Одлука за усвојување на Рецензија и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Анета Иванова.

9. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Маја Давидовска.

10. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Дафина Ристовска.

11. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Радмила Јованова.

12. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Извори на финансирање на раст и развој на мали и 
средни претпријатија“ од кандидатот Евгенија Маџова.

13. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 
наслов „Методи и начини за управување со ризикот во осигурителните 
компании“ од кандидатот Валентина Филипова.

14. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 
наслов „Маркетингот на социјалните медиуми како комплементарна 
активност од маркетинг стратегија“ од кандидатот Жупан 
Мартиновски.

15. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 
наслов „Оправданоста на инвестициите во насока на искористување 
на обновливите извори на енергија во Република Македонија“ од 
кандидатот Кирил Петрушевски.

16. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 
наслов „Развивањето на современото лидерство врз харизматички 
основи како магистерска теза од областа на основи на менаџмент и 
лидерство“ од кандидатот Александар Скилески.
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17. Одлука за усвојување на рецензија на ракопис „Е бизнис“ од д-р Ристе 
Темјановски објавена во Универзитетски билтен бр.181.

18. Одлука за универзитетски изборни предмети на трет циклус на 
студии, предложени од Економски факултет.

19. Одлука за усвојување на завршен извештај за завршен проект на кој 
носител е проф. д-р Трајко Мицески.

20. Одлука за усвојување на завршен извештај за завршен проект на кој 
носител е проф. д-р Ристо Фотов.

21. Барања од студенти.

135. седница 
1. Одлука за научноистражувачки проект на кој носител е доц. д-р 

Љупчо Давчев.
2. Барања од студенти.

136. седница 
1. Одлука за усвојување на листата за ФРВ за 2017 година.
2. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на 

магистерски труд со наслов „Менаџмент активности на банката во 
градење стратегија за справување со пројавената финансиска криза“ 
од кандидатот Илија Гошев.

3. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Улогата на менаџментот во меѓународната трговија“ 
од кандидатот Мила Ефремова.

4. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на 
магистерски труд со наслов „Деловно комуницирање и преговарање 
во организациските субјекти“ од кандидатот Дарко Костов.

5. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов 
„Правилното контролирање на работните активности на човечките 
ресурси како фактор за успешно работење“ од кандидатот Стојан 
Тодоров.

6. Одлука за број на студенти кои треба да се запишат за учебната 
2017/2018 година на прв циклус на студии.

7. Одлука за број на студенти кои треба да се запишат за учебната 
2017/2018 година на втор циклус на студии.

8. Одлука за усвојување на извештај за сработеното во Универзитетски 
проект на кој носител е проф. д-р Еленица Софијанова. 

9. Одлука за усвојување на извештај за сработеното во Универзитетски 
проект на кој носител е проф. д-р Круме Николоски.

10. Одлука за усвојување на рецензија на книга АФИ објавена во 
Универзитетски билтен од д-р Оливера Горѓиева Трајковска и д-р 
Благица Колева.

11. Одлука за дополнување на покриеноста на настава во врска со 
предметот Маркетинг на насоката Маркетинг.

12. Барања од студенти.
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137. седница 
1. Усвојување на записникот од 136. седница на ННС на Економски 

факултет.
2. Одлука за формирање на организационен одбор за меѓународната 

конференција организирана од страна на Економскиот факултет.
3. Одлука за формирање на уредувачки одбор за меѓународната 

конференција организирана од страна на Економскиот факултет.
4. Одлука за поништување на Одлуката за формирање на рецензентска 

комисија за избор на еден наставник во сите звања за наставно 
научната област меѓународна економија.

5. Одлука за поништување на Одлуката за формирање на рецензентска 
комисија за избор на еден наставник во сите звања за наставно 
научната област е-бизнис. 

6. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд 
со наслов „Развивање на современо лидерство засновано на етички 
принципи на однесување“ од кандидатот Анита Салтировска.

7. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 
наслов „Влијанието на лидерот врз ефективноста на тимовите во 
организацијата“ од кандидатот Дејан Салтировски.

8. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд 
со наслов „Обука на човечки ресурси во јавните комунални 
претпријатија како фактор за поефикасно работење“ од кандидатот 
Игор Бошковски.

9. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Анализа на кредитната способност на компаниите“ 
од кандидатот Анита Данева.

10. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Управување со работниот капитал на компаниите“ 
од кандидатот Слаѓана Костадинова.

11. Одлука за повторно формирање на комисија за оценка и одбрана 
на магистерски труд со наслов „Финансирање на малите и средни 
претпријатија во РМ“ од кандидатот Климе Митев.

12. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Странските директни инвестиции акцелератор на 
економскиот раст и развој на Р. Македонија“ од кандидатот Даниела 
Стојанова.

13. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд на кандидатот Емилија Божинова Манојлова.

14. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд на кандидатот Евгенија Маџова.

15. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд на кандидатот Илија Гошев.

16. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд на кандидатот Мила Ефремова.

17. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд на кандидатот Дарко Костов.
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18. Одлука за формирање на Рецензентскa комисија за оценка на учебник 
со наслов „Основите на деловното комуницирање“ од д-р Еленица 
Софијанова.

19. Одлука за отсуство за учество на меѓународна конференција за проф. 
д-р Еленица Софијанова, доц. д-р Љупчо Давчев и доц. д-р Тамара 
Јованов Марјанова.

20. Барања од студенти.

138. седница 
1. Усвојување на записникот од 137. седница на ННС на Економски 

факултет.
2. Одлука за утврдување на кандидати пријавени на Конкурс објавен на 

10.4.2017 г.
3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 

наставник во сите звања за наставно научната област меѓународна 
економија.

4. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите звања за наставно научната област е - бизнис.

5. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд 
со наслов менаџирање со обртен капитал во претпријатијата од 
кандидатот Марија Василева.

6. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 
наслов „Управување со кредитен и каматен ризик во банкарскиот 
систем“ од кандидатот Жарко Василев.

7. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Мартина Нехтенин.

8. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Проблемите во организацијата и донесување на 
одлуките од страна на менаџерите за нивно решавање“ од кандидатот 
Гонца Танева.

9. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд на кандидатот Слаѓана Костадинова.

10. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд на кандидатот Анита Данева.

11. Одлука за отсуство заради учество на меѓународна конференција за 
проф. д-р Ристе Темјановски. 

12. Предлог-одлука за ангажирање на проф. д-р Трајко Мицески на 
Институтот за тутун при Универзитет „Св. Климент Охридски“ на 
трет циклус студии.

13. Барања од студенти.

139. седница 
1. Одлука за отсуство за периодот од 26 до 29.5.2017 година заради 

учество на Меѓународна конференција за проф. д-р Оливера 
Ѓоргиева-Трајковска.

2. Одлука за отсуство за периодот од 26 до 29.5.2017 година заради 
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учество на Меѓународна конференција за доц. д-р Благица Колева.

140. седница 
1. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 

наслов „Хартиите од вредност како извор на капитал на деловните 
субјекти“ од кандидатот Златка Ефремова.

2. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд 
со наслов „Зелен маркетинг во Република Македонија, со посебен 
фокус на промоција на здравата исхрана“ од кандидатот Билјана 
Питропова-Шушулевска.

3. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Теоретски и методолошки аспекти и фази во процесот 
на ревизија на финансиските извештаи“ од кандидатот Александра 
Танчева.

4. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд на кандидатот Даниела Стојанова.

5. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд на кандидатот Гонца Танева.

6. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд на кандидатот Климе Митев.

7. Одлука за отсуство на доц. д-р Дарко Лазаров.
8. Одлука за отсуство на доц. д-р Тамара Јованов.
9. Одлука за усвојување на рецензија на книга „Основите на деловното 

комуницирање“ објавена во Билтен од д-р Еленица Софијанова.
10. Барања од студенти.

141. седница 
1. Одлука за избор на еден наставник во наставно научно звање доцент 

за наставно научната област меѓународна економија.
2. Одлука за избор на еден наставник во наставно научно звање доцент 

за наставно научната област е-бизнис.
3. Одлука за дополнување на листа на членови на ННС на Економски 

факултет.
4. Одлука за комисии за прием и обработка на документи за упис на 

студенти на прв циклус на студии на Економски факултет.
5. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд 

со наслов „Улогата на менаџментот во фармацијата со фокус на 
аптекарската дејност“ од кандидатот Дијана Брашнарова.

6. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 
наслов Унапредување на управувањето со човечки ресурси со фокус 
во јавните претпријатија од кандидатот Никола Мицески.

7. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 
наслов „Улогата на малите и средните претпријатија во националната 
економија“ од кандидатот Даниела Гунева.

8. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 
наслов „Анализа на ризиците во банкарското работење со посебен 
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осврт на кредитниот ризик“ од кандидатот Ивана Димовска.
9. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 

труд со наслов „Привлекување на човечки ресурси во организациските 
субјекти“ од кандидатот Сања Петровска.

10. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на дата за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Александра Танчева.

11. Одлука за отсуство поради учество на меѓународна конференција за 
проф. д-р Ристе Темјановски.

12. Одлука за покриеност на наставата за прв циклус на студии за зимски 
и летен семестар учебна 2017/2018 година.

13. Одлука за покриеност на наставата за втор циклус на студии за 
зимски и летен семестар учебна 2017/2018 година.

14. Одлука за ангажирање на експерт од праксата д-р Игор Тантуровски 
и д-р Христина Серафимовска.

15. Барања од студенти.

142. седница 
1. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 

на магистерски труд од кандидатот Даниела Стојанова.

143. седница 
1. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд 

со наслов „Улогата на менаџерот во развивање на успешни бизнис 
услуги во транспортот“ од кандидатот Тихомир Ташков.

2. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Професионално однесување и етика на ревизорите 
во Република Македонија“ од кандидатот Павлинка Димитрова.

3. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за оценка на ракопис 
со наслов „Државна ревизија“ од д-р Јанка Димитрова.

4. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за оценка на 
ракопис со наслов „Интерна ревизија“ од д-р Јанка Димитрова.

5. Одлука за покривање согласно со Правилникот за нормативи 
и стандарди за изведување на високообразовна дејност (ФРВ – 
флексибилно работно време) на деновите кои не се покриени со 
решенијата за годишен одмор на наставниците.

6. Барања од студенти.

144. седница
1. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд 

со наслов „Примената на емоционалното лидерство во ситуации на 
промени и кризи“ од кандидатот Стефан Стаменков.

2. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Сања Здравева.

3. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Павлинка Димитрова.

4. Одлука за формирање на рецензенска комисија за оценка на скрипта 
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„Фискална политика во ЕУ“ од д-р Стеван Габер.
5. Одлука за формирање на рецензенска комисија за оценка на 

практикум „Фискална политика во ЕУ“ од д-р Стеван Габер.
6. Одлука за формирање на рецензенска комисија за оценка на 

практикум од д-р Илија Груевски.
7. Барања од студенти.

145. седница 
1. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во 

сите звања за наставно научната област фискална економија.
2. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 

наслов „Влијанието на електронската трговија врз зголемување на 
профитабилноста на претпријатијата во Република Македонија“ од 
кандидатот Зоранчо Коштанов.

3. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Влијанието на менаџмент контролата врз успешноста 
на работењето на компаниите (со посебен осврт на текстилната 
дејност во Штип)“ на кандидатот Кристина Анчевска.

4. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Влијанието на образованието и мотивацијата на 
вработените за подобрување на перформансите на организациското 
однесување“ на кандидатот Станка Коцева.

5. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Финансиска анализа на извештајот за сеопфатна 
добивка како основа за ефикасно деловно одлучување“ на кандидатот 
Мартина Нехтенин.

6. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Акции и обврзниците како долгорочни извори на 
финансирање на компаниите“ на кандидатот Стефан Василев.

7. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Кредитниот и ризикот на ликвидност кај деловното 
банкарство“ на кандидатот Здравка Стојановска.

8. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Улогата на менаџментот во креирање на стратегија 
во здравствените организации“ од кандидатот Јелена Иванов.

9. Одлука за усвојување на Рецензија на практикум со наслов „Фискална 
политика на ЕУ“ од д-р Стеван Габер објавена во Билтен. 

10. Одлука за усвојување на скрипта со наслов „Фискална политика на 
ЕУ“ од д-р Стеван Габер објавена во Билтен.

11. Одлука за усвојување на Рецензија на практикум од д-р Илија 
Груевски.

12. Одлука за корекција на покриеноста на наставата на прв циклус на 
студии на Економски факултет за учебната 2017/2018 година.

13. Барања од студенти.
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146. седница 
1. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 

наслов „Лидерот како пример на однесување и фактор за подобрување 
на организациската култура“ од кандидатот Љупка Николовска.

2. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 
наслов „Примената на менаџмент информациските системи во областа 
на недвижнопсти и развој на руралната средина во Југоисточниот 
микрорегион на Р. Македонија“ од кандидатот Емилија Цонкиновска.

3. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 
наслов „Препознавање и управување со конфликти во претпријатието“ 
од кандидатот Драгана Давчева.

4. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со 
наслов „Човечкиот капитал како клучен стратегиски и производствен 
фактор за подобрување на перформансите на компаниите и за 
зголемување на економскиот раст“ од кандидатот Владимир Парлеев.

5. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд 
со наслов „Препознавање и управување со стресот во работните 
средини“ од кандидатот Сузана Илиева.

6. Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд 
со наслов „Мотивирање на вработените и нивно задржување на 
работните места“ од кандидатот Ивана Левкова.

7. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Преферирање на харизматично лидерство во 
современи услови на менаџирање“ на кандидатот Билјана Тодосиева.

8. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Профитабилноста на македонските банки во време 
на глобалната финансиска и должничка криза“ на кандидатот Тања 
Арсова.

9. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Користење на маркетинг интелигенција при 
маркетинг истражување“ на кандидатот Адријана Постолова.

10. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Европскиот регионален развоен фонд како кохезивен 
фактор“ на кандидатот Силвана Гавриловска.

11. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд со наслов „Анализа на обемот на работа во функција на 
регрутирање и селекција на човечките ресурси во организацијата“ на 
кандидатот Благица Наковска.

12. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд на кандидатот Анита Салтировска.

13. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд на кандидатот Дејан Салтировски.

14. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд на кандидатот Кирил Петрушевски.

15. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд на кандидатот Валентина Филипова.
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16. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Кристина Анчевска.

17. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Стефан Василев.

18. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Мартина Нехтенин.

19. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Јелена Иванов.

20. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Здравка Стојановска.

21. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана 
на магистерски труд од кандидатот Станка Коцева.

22. Одлука за усвојување на рецензија на учебник со наслов „Интерна 
ревизија“ од д-р Јанка Димитрова објавена во Универзитетски билтен. 

23. Одлука за усвојување на рецензија на учебник со наслов „Државна 
ревизија“ од д-р Јанка Димитрова објавена во Универзитетски билтен.

24. Одлука за давање на согласност за проф. д-р Трајко Мицески за 
изведување на настава на Институтот за тутун во Прилеп.

25. Одлука за формирање на комисија за прием и обработка на документи 
за втор циклус студии.

26. Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензија на 
учебник со наслов „Маркетинг: модели на интегрирана комуникација“ 
од д-р Тамара Јованов.

27. Oдлука за формирање на Рецензентска комисија за оценка на 
монографија со наслов „Општинските обврзници како алтернативен 
извор на финансирање и ефикасно менаџирање со прибраните 
средства за локален економски развој со посебен осврт на Општина 
Штип“ од д-р Ристо Фотов д-р Марија Гогова Самоников, д-р Елена 
Веселинова и д-р Илија Груевски.

28. Одлука за уредувачки и организационен одбор на меѓународно 
списание на Економски факултет.

29. Барања од студенти.

Техничка опременост 
Од техничките помагала за реализирање на наставата на Економскиот 

факултет треба да се наведе дека предавалните се опремени со основната 
опрема за извршување на наставата во сите центри. Постои потреба за 
опремување на посебни компјутерски лаборатории каде што студентите 
ќе можат теоретските сознанија и практично да ги реализираат, со што 
се овозможува поквалитетна настава (предавања и вежби), а со тоа и 
постигнување на соодветно ниво на знаење. 

Просторни услови 
Дејноста Економскиот факултет - Штип ја врши во задоволителни 

просторни услови. Поседува две предавални со по 120 седишта. Две 
предавални со по 90 седишта, една предавална со вкупно 60 седишта и 3 
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предавални со по 45 седишта. 
За наставата на дисперзираната паралелка во Струмица има изградено 

соодветен опремен простор.
Во Радовиш Економскиот факултет предавањата ги реализира во 

ограничен простор.
За наставата на дисперзираната паралелка во Кочани има соодветен 

опремен простор. 
Покрај просториите наменети за реализирање на наставата има 

соодветен број на кабинети за професори, соработници и административни 
работници. 

Издавачка дејност 
Професор д-р Трајко Мицески
Објавени трудови

1. Pasovska, Silvana and Miceski, Trajko (2017) Investing in staff 
development - path to success for companies. Fourth International Science 
ConferenceContemporary management challenges and organizational 
sciences, 4 (595). pp. 313-329. ISSN 978-608-4729-06-8. 

2. Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2017) Demographic changes 
of fertility and life expectancy impact on food consumption tendencies. 
Journal of Hygienic Engineering and Design, 18 (6). pp. 71-76. ISSN 
1857- 8489 .

3. Miceski, Trajko and Deskovska, Aneta (2016) Formation communication 
technologies in business activity. Годишен зборник 2016, Економски 
факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. pp. 102-121. ISSN 
1857-76-28. 

4. Miceski, Trajko and Cekovska, Dijana (2016) Ability assessment of the 
leader in the performance of employees. Годишен зборник, Економски 
факултет. pp. 123-143. ISSN 1857-7628. 

5. Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2016) Правилниот пристап 
на управувањето со човечки ресурси како фактор на успешноста 
во современото работење. Меѓународен дијалог: Исток - Запад 
(култура, славјанство и економија). ISSN 18579302. 

6. Miceski, Trajko and Iljovska, Srebra (2016) Креирање на менаџмент 
стратегија во здравствена установа со фокус на влијанието на 
одреден оддел. Годишен зборник, Економски факултет. pp. 221-241. 
ISSN 1857-7628.

7. Miceski, Trajko and Latifi Isaki, Rina (2016) Health workers migration 
from Republic of Macedonia. Годишен зборник, Економски факултет. 
pp. 166-195. ISSN 1857-7628. 

8. Miceski, Trajko and Gelevski, Daniel (2016) Human resource training 
with special overview on administrative clerks. Годишен зборник, 
Економски факултет. pp. 146-163. ISSN 1857-7628. 

9. Miceski, Trajko and Miteva, Verica (2016) Right approach in conflict 
management as a factor for rule of good organizational culture. Годишен 
зборник, Економски факултет. pp. 198-220. ISSN 1857-7628. 
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10. Miceski, Trajko and Zizovska, A (2016) The influence of payment system 
for employees’ job satisfaction. Зборник на трудови, Економски 
факултет (20). pp. 61-81. ISSN 1857- 7296. 

11. Miceski, Trajko and Mihajlova, Marija (2016) The role of the management 
in the successful working of the financial institutions. Универзитет „Гоце 
Делчев”. pp. 7-15. ISSN 978-608-244-027-9. 

Доцент д-р Елена Веселинова
Меѓународни публикации (трудови и книги) 

1. Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and Gruevski, Ilija and 
Fotov, Risto and Binovski, Risto (2017) Municipal Bonds in Developing 
Countries. Case Study: Municipality of Stip, Republic of Macedonia. 
Management Dynamics in the Knowledge Economy, 5 (2). pp. 155-174. 
ISSN 2392-8042. 

2. Gruevski, Ilija and Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and 
Fotov, Risto (2016) Evaluation of underwriter’s municipal bond purchase 
proposal (predetermination of the proceedings in the case of eventual 
negotiated sale of municipal bonds in the city of Shtip). International 
Journal of Management and Applied Science, 2 (12). pp. 11-17. ISSN 
2394-7926. 

3. Veselinova, Elena and Parleev, Vladimir (2016) Assessing the 
Contribution of Human Capital on Business Performance with Focus 
on the IT Industry in the Republic of Macedonia. Journal of Research 
in Business, Economics and Management, 8 (1). pp. 1311-1317. ISSN 
2395-2210. 

4. Gruevski, Ilija and Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and 
Fotov, Risto (2016) Evaluation of underwriter’s municipal bond purchase 
proposal (predetermination of the proceedings in the case of eventual 
negotiated sale of municipal bonds in the city of Shtip). In: The IRES 49th 
International Conference, Rome, Italy. 

5. Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2017) Building Brand 
Equity and Consumer Trust Through Radical Transparency Practices. 
IGI Global, Hershey, PA 17033, USA. ISBN 9781522524175.
 
Учество на конференции

1. Gruevski, Ilija and Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena 
and Fotov, Risto (2016) Evaluation of underwriter’s municipal bond 
purchase proposal (predetermination of the proceedings in the case of 
eventual negotiated sale of municipal bonds in the city of Shtip). In: The 
IRES 49th International Conference, Rome, Italy. 

2. 
Учество на проекти

 – Fotov, Risto and Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and 
Gruevski, Ilija and Binovski, Risto (2017) „Форми на финансирање 
на растот на малите и средните претпријатија со фокус на источен 
плански регион во Република Македонија“. [Project] (Submitted). 
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 – Fotov, Risto and Miceski, Trajko and Gogova Samonikov, Marija and 
Gruevski, Ilija and Veselinova, Elena and Binovski, Risto (2015) 
Општинските обврзници како алтернативен извор за финансирање 
и ефикасно менаџирање со прибраните средства за локален 
економски развој со посебен осврт на Општина Штип. [Project] 
(Submitted).

Професор д-р Еленица Софијанова
 – Sofijanova, Elenica and Andronikov, Darko and Ignjatova, Vesna (2017) 

Влијанието на ситуациски менаџерски стилови во организациското 
однесување. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University 
- Stip, 12 (9). pp. 186-192. ISSN 1857- 7696, http://eprints.ugd.edu.mk/
id/eprint/18295. 

 – Marjanova Jovanov, Tamara and Sofijanova, Elenica and Davcev, Ljupco 
and Temjanovski, Riste (2017) Impact of integrated communication 
on entrepreneurial companies’ financial performance - A developing 
economy. Financial Environment and Business Development, 4. pp. 29-
41. ISSN 2364-5067, http://www.springer.com/gp/book/9783319399188. 

 – Davcev, Ljupco and Marjanova Jovanov, Tamara and Sofijanova, Elenica 
(2017) Regional Studies on Economic Growth, Financial Economics and 
Management: Why Can’t We Make It? The Cardinal Business Sins of 
Domestic Companies in a Transitional Economy. Regional Studies on 
Economic Growth, Financial Economics and Management, 7 (1). pp. 119-
138. ISSN 2364-5067, http://www.springer.com/gp/book/9783319541112 
.

 – Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Taskov, Nako and Sofijanova, 
Elenica and Saneva, Dusica and Naseva, Dijana (2016) The influence 
of the garlic extract on the chemical composition, microbiological status 
and the sensory characteristics of minced pork meat and the semi-durable 
sausage. Macedonian journal of animal science, 6 (1). pp. 41-46. ISSN 
1857 -7709, http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/16357. 

 – Marjanova Jovanov, Tamara and Sofijanova, Elenica and Davcev, Ljupco 
and Temjanovski, Riste (2016) Entrepreneurial Competition Orientation 
and Profitability: The Case of a Developing Economy. Procedia - Social 
and Behavioral Sciences; SCImago Journal Rank (SJR): 0.156ℹ, 207. pp. 
652-661. ISSN 1877-0428, http://www.journals.elsevier.com/procedia-
social-a... 

 – Temjanovski, Riste and Marjanova Jovanov, Tamara and Sofijanova, 
Elenica and Davcev, Ljupco (2016) Technological Industrial Development 
Zone - (DTIDZ) and international business hub: Macedonian experience. 
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Fotov, Risto and Binovski, Risto (2017) Municipal Bonds in Developing 
Countries. Case Study: Municipality of Stip, Republic of Macedonia. 
Management Dynamics in the Knowledge Economy, 5 (2). pp. 155-174. 
ISSN 2392-8042. 

 – Gruevski, Ilija and Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and 
Fotov, Risto (2016) Evaluation of underwriter’s municipal bond purchase 
proposal (predetermination of the proceedings in the case of eventual 
negotiated sale of municipal bonds in the city of Shtip). International 
Journal of Management and Applied Science, 2 (12). pp. 11-17. ISSN 
2394-7926. 

 – Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and Fotov, Risto and 
Gruevski, Ilija (2016) Readiness of municipalities in the developing 
countries for issue of municipal bonds through the analysis of their 
budget accounts (overview of the municipality of Stip - R.Macedonia). 
International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), 2 
(8). pp. 44-47. ISSN 2394-7926. 

Доцент д-р Стеван Габер
 – Naumoski, Aleksandar and Arsov, Sasho and Gaber, Stevan and Gaber-

Naumoska, Vasilka (2017) Diminishing inter-linkages of the South 
East European stock markets. Economic Computation and Economic 
Cybernetics Studies and Research, 51 (3). pp. 91-108. ISSN 1842–3264. 
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 – Naumoski, Aleksandar and Gaber, Stevan and Gaber-Naumoska, Vasilka 
(2017) Empirical distribution of stock returns of Southeast European 
emerging markets. UTMS Journal of Economics, 8 (2). pp. 67-77. ISSN 
1857-6982. 

 – Mojsov, Kiro and Janevski, Aco and Andronikov, Darko and Gaber, 
Stevan (2017) Determination of weight loss of cotton fabrics in enzymatic 
treatment. Tekstilna industrija, 64 (1). pp. 44-48. ISSN 0040-2389. 

 – Gaber, Stevan and Gaber-Naumoska, Vasilka and Naumoski, Aleksandar 
(2016) The Effects on the Aggregate Demand and Aggregate Supply 
during the Great Economic Depression. Journal of Economics, 1 (2). 
ISSN 1857-9973. 

 – Gaber-Naumoska, Vasilka and Gaber, Stevan and Naumoski, Aleksandar 
(2016) The Great Economic Depression and the Fiscal Policy. Journal of 
Economics, 1 (2). ISSN 1857-9973. 

 – Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija (2016) Економски теории на јавен 
избор. Годишен зборник, 10. pp. 49-61. ISSN 1857-7296. 

 – Jordeva, Sonja and Mojsov, Kiro and Andronikov, Darko and Janevski, 
Aco and Gaber, Stevan (2016) The effects of the duration of cold 
maceration on the composition and sensory properties of Smederevka 
wines. Advanced Technologies, 5 (2). pp. 67-70. ISSN 2217-9720. 

 – Mojsov, Kiro and Andronikov, Darko and Janevski, Aco and Kuzelov, 
Aco and Gaber, Stevan (2016) The application of enzymes for the removal 
of dyes from textile effluents. Advanced Technologies, 5 (1). pp. 36-41. 
ISSN 2217-9720. 

 – Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2016) Tax Treatments of Private 
Pension Plans. In: Управување со развојот на економските регионални 
системи: Евроазиска перспектива, 30-31 May 2016, Stip, Macedonia.

Доцент д-р Илија Груевски
 – Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and Gruevski, Ilija and 

Fotov, Risto and Binovski, Risto (2017) Municipal Bonds in Developing 
Countries. Case Study: Municipality of Stip, Republic of Macedonia. 
Management Dynamics in the Knowledge Economy, 5 (2). pp. 155-174. 
ISSN 2392-8042. 

 – Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija (2016) Економски теории на јавен 
избор. Годишен зборник, 10. pp. 49-61. ISSN 1857-7296. 

 – Gruevski, Ilija and Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and 
Fotov, Risto (2016) Evaluation of underwriter’s municipal bond purchase 
proposal (predetermination of the proceedings in the case of eventual 
negotiated sale of municipal bonds in the city of Shtip). International 
Journal of Management and Applied Science, 2 (12). pp. 11-17. ISSN 
2394-7926. 

 – Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and Fotov, Risto and 
Gruevski, Ilija (2016) Readiness of municipalities in the developing 
countries for issue of municipal bonds through the analysis of their 
budget accounts (overview of the municipality of Stip - R.Macedonia). 
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International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), 2 
(8). pp. 44-47. ISSN 2394-7926. 

 – Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2016) Tax Treatments of Private 
Pension Plans. In: Управување со развојот на економските регионални 
системи: Евроазиска перспектива, 30-31 May 2016, Stip, Macedonia.

Учество на конференции
 – Gruevski, Ilija and Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena 

and Fotov, Risto (2016) Evaluation of underwriter’s municipal bond 
purchase proposal (predetermination of the proceedings in the case of 
eventual negotiated sale of municipal bonds in the city of Shtip). In: The 
IRES 49th International Conference, Rome, Italy. 

Учество на проекти
 – Fotov, Risto and Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and 

Gruevski, Ilija and Binovski, Risto (2017) „Форми на финансирање 
на растот на малите и средните претпријатија со фокус на источен 
плански регион во Република Македонија“. [Project] (Submitted). 

 – Fotov, Risto and Miceski, Trajko and Gogova Samonikov, Marija and 
Gruevski, Ilija and Veselinova, Elena and Binovski, Risto (2015) 
Општинските обврзници како алтернативен извор за финансирање и 
ефикасно менаџирање со прибраните средства за локален економски 
развој со посебен осврт на општина Штип. [Project] (Submitted).

Научноистражувачка работа (проекти) 

Во периодот октомври 2016-октомври 2017 г. на Економскиот 
факултет беа во тек научноистражувачките проекти кои почнаа во 2014 
и 2015 година и се продолжени за период од една година. Изведувањето 
на овие проекти во кои е вклучен целиот професорски кадар се одвиваше 
според зацртаните планови и се очекува во текот на наредната година 
голем дел од нив да бидат комплетирани.

Нови избори на наставнички и соработнички кадар 

Име и презиме Звање Област Избор/реизбор

Круме Николоски редовен 
професор

историја на 
економска мисла

избор

Влатко Пачешкоски доцент меѓународна 
економија

избор

Златко Бежоски доцент Е-бизнис избор
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Други активности 
Економскиот факултет - Штип со Одлука на Наставно-научниот 

совет ги задолжи професорите секој да стапи во контакт со компании и 
институции од соодветните подрачјата на дисперзираните паралелки со 
цел да се обезбеди пракса на студентите од тие градови. 

Економскиот факултет за својата практична настава има потпишано 
преку 100 договори со организации. Обезбедена е пракса за повеќе од 400 
студенти во нивните матични градови. Во Скопје практичната настава 
може да се извршува во Народна банка на Република Македонија, Комисија 
за хартии од вредност и во Државен завод за статистика.

Економски факултет во наставата вклучува истакнати предавачи од 
областа на економијата и бизнисот. Постои практика да се ангажираат 
истакнати стручњаци од областа на економските науки, со што се 
придонесува кон квалитетот и стручноста на студентите од соодветни 
области.

Освен ова, Економскиот факултет има активна политика во однос на 
соработка со истакнати институции кои на некаков начин според нивниот 
делокруг на функционирање се поврзани со економската наука. 
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ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА

Вовед 
Факултетот за информатика во студиската 2016/2017 година 

едуцираше високостручни кадри кои се тесно специјализирани и можат 
активно да се вклучат во сите општествени институции и придонесат за 
економскиот, научно-технолошкиот и социјалниот развој на државата. 
Ова се постигнува со квалитетно студирање преку перманентно 
унапредување на организирањето на студиите и концептот на наставата, 
но и на научноистражувачките и апликативните активности на факултет 
во изминатава студиска 2016/2017 година.

Декан
Проф. д-р Цвета Мартиновска-Банде е избрана на 108. седница на 

Наставно-научен совет на Факултет за информатика, одржана на 24.8.2015 
година.

Структура 
Број на вработени - наставници, соработници, административен 

кадар.

Презиме и име Звање Вработени Ангажирани
Гичев Владо ред. проф. да

Мартиновска Цвета ред. проф. да

Коцески Сашо вон. проф. да

Коцеска Наташа вон. проф. да

Милева Александра вон. проф. да

Утковски Зоран вон. проф. да

Стојановиќ Игор вон. проф. да

Здравев Зоран вон. проф. да

Делипетрев Благој вон. проф. да

Крстев Александар доцент да

Лукаревски Мартин вон. проф. да

Златановска Билјана доцент да

Кокаланов Васко доцент да

Максимова Наташа доцент да

Лазарова Лимонка доцент да 

Стојанов Доне доцент да
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Биков Душан ас. докторанд да

Митева Марија ас. докторанд да

Вета Буралиева Јасмина ас. докторанд да

Карамазова Елена ас. докторанд да

Златев Зоран ас. докторанд да

Стојанова Александра ас. докторанд да

Коцалева Мирјана ас. докторанд да

Велинов Александар ас. докторанд да

Симјаноска Моника ас. докторанд да

Пунчева Магдалена насл. вон. проф. да

Трифунов Зоран насл. доцент да

Јолеска-Туневска Билјана ред. проф да

Атанасова-Пачемска Татјана вон. проф ЕТФ

Николовски Круме вон. професор ЕФ

Мицевски Трајко ред. професор ЕФ

Фотов Ристо ред. професор ЕФ

Темјановски Ристе вон. професор ЕФ

Димитрова Јанка доцент ЕФ

Горгиева Весна доцент ЕФ

Горгиева-Трајкоска Оливера доцент ЕФ

Лазарев Дарко доцент ЕФ

Давчев Љупчо доцент ЕФ

Пачешкоски Влатко асистент ЕФ

Колева Благица доцент ЕФ

Груевски Илија доцент ЕФ

Гогова-Самоников Марија доцент ЕФ

Јованов Тамара доцент ЕТФ

Митева-Кацарски Емилија доцент ЕТФ

Николова Елена доцент ЕТФ

Богатинова Габриела тех. секретар да

Ѓеоргиева Никица секретар да

Давчева Валентина реф. за студентски 
прашања

да

да
да
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Катедри 

Во состав на Факултетот за информатика влегуваат следниве катедри:

Назив на катедра: Применета математика 

Области (дисциплини) на истражување:
10912 Применета математика и математичко моделирање
10913 Програмирање
10907 Математичка статистика и операциони истражувања
11004 Нумеричка анализа
11008 Оптимизација
11011 Друго

Наставници и соработници распоредени на Катедрата: д-р Владо 
Гичев, д-р Билјана Златановска, м-р Васко Кокаланов, м-р Александра 
Ристеска.

o Раководител на Катедра - д-р Владо Гичев.

Назив на катедра: Математика и статистика 
Области (дисциплини) на истражување:
109 - Математика
513 - Статистика

Наставници и соработници распоредени на Катедрата: д-р Татјана 
Атанасова- Пачемска, д-р Мартин Лукаревски, м-р Лимонка Лазарова, 
м-р Марија Митева, м-р Јасмина Буралиева, м-р Елена Гелова. 

o Раководител на Катедра: д-р Татјана Атанасова-Пачемска.

Назив на катедра: Компјутерски технологии и интелигентни 
системи 

Области (дисциплини) на истражување:
11000 Информатика
11001Теорија на системи и контрола
11003 Програмски јазици и системи
11005 Вештачка интелигенција
11007 Алгоритми
11010 Развивање на софтвер и бази на податоци
11011 Друго
21205 Вештачка интелигенција и системи
21203 Бази на податоци
21201 Програмски јазици и технологии
21208 Друго

Наставници и соработници распоредени на Катедрата: д-р Наташа 
Коцеска, д-р Сашо Коцески, д-р Цвета Мартиновска, д-р Александра 

да
да
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Милева, д-р Наташа Стојковиќ, д-р Доне Стојанов, м-р Душан Биков, 
м-р Александра Стојанова.

o Раководител на Катедра: д-р Наташа Коцеска.

Назив на катедра: Компјутерско инженерство и комуникациски 
технологии

Области (дисциплини) на истражување:
21200 Архитектура на сметачки системи
21202 Информациони системи и мрежи
21204 Обработка на информации
21206 Процесирање на податоци
21207 Организација и методологија на проектирање на сметачки 

системи
22400 Теорија на информации и комуникации
21208 Друго
Наставници и соработници распоредени на Катедрата: д-р Зоран 

Утковски, д-р Игор Стојановиќ, м-р Зоран Златев.
o Раководител на Катедра: д-р Зоран Утковски.

Назив на катедра: Информациски технологии 
Области (дисциплини) на истражување:
11002 Информациони системи и програмирање
11010 Развивање на софтвер и бази на податоци
11011 Друго
21202 Информациони системи и мрежи 
Наставници и соработници распоредени на Катедрата:  д-р Зоран 

Здравев, д-р Благој Делипетрев, д-р Александар Крстев.
o Раководител на Катедра: д-р Зоран Здравев.

Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети 

124. седница, 2.11.2016 година:
Одлуки

1. Одлука за усвојување Извештај од работата на Факултет за 
информатика за учебната 2015/2016 година;

2. Одлука за усвојување на Годишен план и програма за издавачка 
дејност за 2017 година;

3. Одлука за промена на Издавачки совет и Редакциски одбор во 
Годишниот зборник на Факултет за информатика;

4. Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 18.11.2016 
година до 21.11.2016 година поради учество на работен состанок на 
проектот „Integrating E-Learning and Open Educational Resources into 
Classroom” – iOERc, во Финспанг, Шведска (Александар Крстев);

5. Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 18.11.2016 
година до 21.11.2016 година поради учество на работен состанок на 
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проектот „Integrating E-Learning and Open Educational Resources into 
Classroom” – iOERc, во Финспанг, Шведска (Зоран Здравев);

6. Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 18.11.2016 
година до 21.11.2016 година поради учество на работен состанок на 
проектот „Integrating E-Learning and Open Educational Resources into 
Classroom” – iOERc, во Финспанг, Шведска (Игор Стојановиќ); 

7. Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 18.11.2016 
година до 21.11.2016 година поради учество на работен состанок на 
проектот „Integrating E-Learning and Open Educational Resources into 
Classroom” – iOERc, во Финспанг, Шведска (Игор Стојановиќ); 

8. Одлука за одобрување Барање за платено отсуство во периодот од 
1.2.2017 година до 31.3.2017 година поради истражувачки престој и 
научно усовршување како стипендист на DAAD на Leibniz Universität 
Hannover, универзитет рангиран на 51-75 место на последната 
објавена шангајска листа Academic Rankings of World Universities in 
Mathematics 2015 (Мартин Лукаревски);

9. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за 
продолжување рок на студирање (Драган Анастасов); 

10. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за 
продолжување рок на студирање (Катерина Митевска); 

11. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за 
продолжување рок на студирање (Горан Митковски); 

12. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за 
продолжување рок на студирање (Кире Серафимов); 

13. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за 
продолжување рок на студирање (Драги Златковски); 

14. Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски 
труд на студент на втор циклус студии и закажување датум на одбрана 
(Александар Велинов);

15. Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски 
труд на студент на втор циклус студии и закажување датум на одбрана 
(Елизабета Гигова);

16. Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски 
труд на студент на втор циклус студии и закажување датум на одбрана 
(Катерина Панева);

17. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студии (Дионис Нунов);

18. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за 
префрлување од редовен во вонреден студент (Стефан Сукара);

19. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за 
префрлување од редовен во вонреден студент (Дејан Порјазовски);

20. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за 
префрлување од редовен во вонреден студент (Александар Шаклев);

21. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за 
префрлување од редовен во вонреден студент (Горан Максимовски);

22. Одлука за промена на член на Наставно-научен совет на Факултет за 
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информатика од редот на студентите;
23. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Управување 

со софтверски проект – техники и методологии“ од студент Ангела 
Данилова;

24. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Десктоп 
апликација за е-библиотека“ од студент Васко Јашков;

25. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „COBIT 
работна рамка за менаџмент со информатички технологии“ од 
студент Мики Алексов;

26. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Дизајн и 
имплементација на електронска трговија за продажба на лекови“ од 
студент Стефанија Веселинова.

125. седница, 23.11.2016 година:
Одлуки

1. Одлука за усвојување Правилник за работата на Факултет за 
информатика;

2. Одлука за усвојување Деловник за работата на Наставно-научен 
совет на Факултет за информатика;

3. Одлука за прифаќање на научноистражувачки проект „Развој на 
безбедни и надежни техники за податочната комуникација”.

4. Одлука за формирање комисии за полагање на испити кои студентите 
ги полагаат комисиски.

5. Одлука за формирање конкурсна комисија за разгледување пријави 
од кандидати за упис на втор циклус студии.

6. Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 12.12.2016 
година до 14.12.2016 година поради учество во реализација на 
проектот “Technical Assistance to the Justice sector” во Белград, Србија 
(Игор Стојановиќ).

7. Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 1.12.2016 
година до 05.12.2016 година поради учество на International Workshop: 
Young Women in Harmonic Analysis and PDE, кој ќе се одржи во Bonn, 
Germany (Јасмина Вета Буралиева).

8. Одлука за одобрување Барање за платено отсуство во периодот од 
28.11.2016 година до 2.12.2016 година поради учество на тренинг 
мисија во склоп на NATO проектот SIARS (Smart I (eye) Advisory 
Rescue System), која ќе се одржи од 25.11.2016 - 2.12.2016, во 
Љубљана и Цеље, Словенија (Наташа Коцеска).

9. Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 6.12.2016 
година до 9.12.2016 година поради учество на на конференција 
“Mathematical foundations of quantum thermodynamics” Smolenice, 
Slovakia, (Мартин Лукаревски). 

10. Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 12.12.2016 
година до 13.12.2016 година поради учество во конференцијата 
CloudCom којa ќе се одржи во Луксембург (Благој Делипетрев).

11. Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 1.3.2017 
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година до 1.6.2017 година поради задолжителен истражувачки 
престој и научно усовршување на друг универзитет (Лабораторија за 
LabView истражувања при Технички Универзитет Софија во Софија, 
Р. Бугарија) што е задолжителна обврска како дел од докторските 
студии (Зоран Златев).

12. Одлука за одобрување Барање од вработен за одобрување покривање 
на трошоци за публикување на труд (Игор Стојановиќ).

13. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за 
продолжување рок на студирање (Златко Шалев) .

14. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика 
(Кире Серафимов).

15. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика 
(Златко Шалев).

16. Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски 
труд на студент на втор циклус студии и закажување датум на одбрана 
(Гоце Богатинов).

17. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за 
префрлување од насоката Бинзис информатика (англиски јазик) на 
Бизнис информатика Штип (Ивана Николовска);

18. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студии по направен прекин (Владимир Филев).

19. Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за 
ослободување од средства за активирање на студии и кредити за 
презапишување на предмети (Мартин Василов).

20. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб 
апликација за размена на податоци во формат PDF + XML“ од студент 
Моника Крстевска.

21. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Дизајн 
на Back – end инфраструктура за системот e-sport.mk“ од студент 
Благоја Велков.

22. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Развој и 
управување со информациски систем e-sport.mk“ од студент Стојанче 
Пецов.

23. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Дизајн на 
Front – end кориснички интерфејс за системот e-sport.mk“ од студент 
Александар Сушевски.

126. седница, 13.12.2016 година:
Одлуки

1. Одлука за усвојување Елаборат за трет циклус студии на Факултет 
за информатика за студиската програма Компјутерска техника и 
информатика - тригодишни студии 180 ЕКТС.

2. Одлука за усвојување Елаборат за трет циклус студии на Факултет за 
информатика за студиската програма Математички науки и примени 
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- тригодишни студии 180 ЕКТС.
3. Одлука за прифаќање барање за финансирање научноистражувачки 

проект „Мобилна апликација за распоред на часови”.
4. Одлука за усвојување на Годишен извештај за билатералниот проект 

со Кина „Примена на квазигрупите во криптографијата и податочната 
комуникација“.

5. Одлуки за прием на пријавени кандидати на втор циклус студии на 
Факултет за информатика.

6. Одлука за одобрување Барање од вработен за покривање на трошоци 
за публикување на труд (Марија Митева).

7. Одлука за одобрување Барање од вработен за покривање на трошоци 
за публикување на труд (Благој Делипетрев).

8. Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 1.2.2017 
година до 31.1.2018 година поради истражувачки престој на 
Фраунхофер Хајнрих Херц (Fraunhofer Heinrich Hertz) Институтот 
во Берлин, Германија (Зоран Утковски).

9. Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски 
труд и закажување датум за одбрана на магистерски труд (Магдалена 
Манева).

10. Мислење по разгледување на пријавени кандидати за трет циклус 
студии на Факултет за информатика.

11. Одлука за усвојување Пријава за тема на магистерски студии од 
студент на втор циклус студии (Катерина Цекова).

12. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за 
продолжување рок на студирање (Верица Захариева). 

13. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студии по направен прекин (Кирил Јовановски).

14. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за 
префрлување од редовен во вонреден (Кирил Јовановски).

15. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Изработка 
на Банкарски софтвер во Visual CSharp “ од студент Стојанче Гигов.

16. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „GPS 
мобилна апликација“ од студент Драгана Ефтимова.

127. седница, 19.12.2016 година:
Одлуки

1. Одлука за усвојување Извештај од комисија за оценка на магистерски 
труд и закажување датум за одбрана на магистерски труд (Кире 
Серафимов)

2. Одлука за усвојување Пријава за тема на магистерски студии од 
студент на втор циклус студии (Маја Сребренова).

3. Одлука за усвојување Пријава за тема на магистерски студии од 
студент на втор циклус студии (Благој Гранков).

4. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за 
продолжување рок на студирање (Бисера Петковска).

5. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за 
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префрлување од редовен во вонреден (Ангелa Јорданова).

128. седница, 1.2.2017 година:
Одлуки

1. Одлука за усвојување на Универзитетски изборни предмети за III 
(трет) циклус на студии.

2. Одлука за усвојување Извештај од комисија за оценка на магистерски 
труд и закажување датум за одбрана на магистерски труд (Златко 
Шалев).

3. Одлука за членови на ННС за летен семестар во учебната 2016/2017 
година.

4. Одлука за промена на распределба за парен семестар на Факултет за 
информатика за учебната 2016/17 година.

5. Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 16.2.2017 
година до 17.2.2017 година поради учество на Interpid работилница 
која ќе се одржи во Барселона, Шпанија (Благој Делипетрев).

6. Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 
22.2.2017 година до 24.2.2017 година поради учество на BigSkyEarth 
работилницата која ќе се одржи во Шопрон, Унгарија (Благој 
Делипетрев).

7. Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 
22.2.2017 година до 24.2.2017 година поради учество на BigSkyEarth 
работилницата која ќе се одржи во Шопрон, Унгарија (Мирјана 
Коцалева).

8. Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 16.2.2017 
година до 18.2.2017 година поради учество на работен состанок на 
проектот „Integrating E-Learning and Open Educational Resources into 
Classroom” – iOERc, во Софија, Бугарија (Александар Крстев). 

9. Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 16.2.2017 
година до 18.2.2017 година поради учество на работен состанок на 
проектот „Integrating E-Learning and Open Educational Resources into 
Classroom” – iOERc, во Софија, Бугарија (Зоран Здравев). 

10. Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 23.2.2017 
година до 2.3.2017 година поради учество во реализација на проектот 
“Technical Assistance to the Justice sector” во Белград, Р. Србија (Игор 
Стојановиќ).

11. Одлука за формирање комисии за предмети во Февруарска прва и 
втора испитна сесија.

129. седница, 8.2.2017 година:
Одлуки

1. Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во сите 
наставно-научни звања од областите 10902-анализа и функционална 
анализа и 10907- математичка статистика и операциони истражувања.

2. Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во сите 
наставно-научни звања од областите 11004-нумеричка анализа и 
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10912-применета математика и математичко моделирање.
3. Одлука за усвојување табела за ФРВ за 2016 година од вработените 

на Факултет за информатика.
4. Одлука за формирање Рецензентска комисија за скрипта по предметот 

Нумерички методи од авторите д-р Владо Гичев, м-р Васко Кокаланов 
и м-р Александра Ристеска.

5. Одлука за промена на распределба на наставници и соработници по 
предмети на прв циклус студии на Факултет за информатика.

6. Предлог-одлука за почнување постапка за избор на визитинг професор 
(проф. д-р Грегорис Макридес од Универзитеот во Никозија, Кипар).

7. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за мирување на 
студии во траење од една година (Емилија Трбојевиќ). 

8. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за префрлување 
од редовен во вонреден (Даниел Ангелов).

9. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за префрлување 
од една на друга насока во рамките на Факултетот за информатика 
(Александра Николова).

10. Одлука за трансформација на Годишниот зборник на Факултет за 
информатика во меѓународно списание.

11. Одлука за усвојување пријава за тема на магистерски студии од 
студент на втор циклус студии (Петранка Митева).

12. Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 13.2.2017 
година до 15.2.2017 година поради учество на работен состанок и 
годишна ревизија за проектот Ubiquitous iNteroperable Care for Ageing 
People (UNCAP) кој е дел од европската програма Horizon2020, кој 
ќе се одржи од 13.2.2017 - 15.2.2017 г., во Скопје (Сашо Коцески).

13. Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 13.2.2017 
година до 15.2.2017 година поради учество на работен состанок и 
годишна ревизија за проектот Ubiquitous iNteroperable Care for Ageing 
People (UNCAP) кој е дел од европската програма Horizon2020, кој 
ќе се одржи од 13.02.2017 - 15.02.2017, во Скопје (Наташа Коцеска).

130. седница, 28.2.2017 година:
Одлуки

1. Одлука за број на студенти по Конкурс за прв циклус студии за 
учебната 2017/2018 година на Факултет за информатика.

2. Одлука за распишување Конкурс за упис на студенти на втор циклус 
студии.

3. Одлука за одобрување Барање од вработен на Факултет за 
информатика за покривање на трошоци за патување (Зоран Златев).

4. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 27.3.2017 година до 31.3.2017 година поради 
учество на Course and Workshop on Parallel Numerical Linear Algebra 
with Applications која ќе се одржи во Софија, Бугарија (Душан 
Биков).

5. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски 
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труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика 
(Александар Арсовски).

6. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика 
(Марина Иванова).

7. Одлука за одбивање на Барање од студент на трет циклус студии за 
признавање на испити (Бисерка Петковска).

8. Определување диференцијални испити за студенти на трет циклус 
студии (Агон Буџаку и Љавдим Беќири).

9. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување 
рок на студирање (Благој Тодоров).

10. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за префрлување 
од редовен во вонреден (Моника Стојменова).

11. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб 
апликација за продажба на храна за домашни миленичиња“ од студент 
Димитар Марков.

12. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Ризикот 
како главен фактор за управувањето на ИТ проекти“ од студент 
Симка Арапова.

13. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Mobile store/ 
веб-продавница за мобилни уреди“ од студент Ристе Вареловски.

14. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд 
„Имплементација на апликација за видеоконференциска врска со 
WebRTC технологијата“ од студент Кирил Мицев.

15. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Апликација 
за управување со пациенти во C#“ од студент Марјан Митровски.

131. седница, 20.3.2017 година:
Одлуки

1. Одлука за распишување Конкурс за избор на еден наставник во сите 
наставно-научни звања од наставно-научните области нумеричка 
анализа-11004 и симулација-11009 на Факултетот за информатика.

2. Одлука за распишување Конкурс за избор на еден наставник во сите 
наставно-научни звања од наставно-научните области анализа и 
функционална анализа- 10902 и применета математика и математичко 
моделирање-10912 на Факултетот за информатика.

3. Одлука за распишување Конкурс за избор на асистент-докторанд од 
научните области информациони системи и програмирање-11002 и 
информатика-11000 на Факултетот за информатика.

4. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
покривање на трошоци за публикување на труд (Игор Стојановиќ).

5. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
покривање на трошоци за публикување на труд (Игор Стојановиќ).

6. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 27.3.2017 година до 30.3.2017 година поради 
учество на симпозиум и состанок на MC комитетот на COST акцијата 
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IC1306: Cryptography for Secure Digital Interaction во Амстердам, 
Холандија (Александра Милева).

7. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 10.4.2017 година до 11.4.2017 година поради 
учество на состанок на проект менаџментот на проектот „Developing 
OER and Blended Modules for Agriculture and Rural Development - 
OER-arD” – iOERc во Битола (Зоран Здравев).

8. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 27.3.2017 година до 30.3.2017 година поради 
учество на Chipset Cost action која ќе се одржи во Палермо, Италија 
(Благој Делипетрев).

9. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 10.4.2017 година до 12.4.2017 година поради 
учество на работилница за NATO проектот SIARS (Smart I (eye) 
Advisory Rescue System), која ќе се одржи од 10 -12 април 2017 г. во 
Скопје (Сашо Коцески).

10. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 10.4.2017 година до 12.4.2017 година поради 
учество на работилница за NATO проектот SIARS (Smart I (eye) 
Advisory Rescue System), која ќе се одржи од 10 -12 април 2017 г. во 
Скопје (Наташа Коцеска).

11. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на 
студии (Петар Досев).

12. Одлука за продолжување за финансирање на научноистражувачки 
проект „Адаптибилен систем за технолошки потпомогнато и 
независно живеење“, главен истражувач Наташа Коцеска.

13. Одлука за продолжување за финансирање на научноистражувачки 
проект „Развој на напредни техники на кооперативно локализирање 
и мапирање со мобилни работи и нивна примена во прецизно 
земјоделие“, главен истражувач Сашо Коцески.

14. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „eButik“ од 
студент Бојан Костадинов.

15. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Модерен 
пристап во управувањето на ИТ проекти“ од студент Сара Апостолова.

16. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб 
апликација за голема продажба на земјоделски производи“ од студент 
Зоран Крстовски.

132. седница, 4.4.2017 година:
Одлуки

1. Одлука за распишување Конкурс за избор на еден наставник 
во сите наставно-научни звања од наставно-научните области 
математика-10900 и диференцијални равенки - 10903 на Факултетот 
за информатика.

2. Одлука за формирање комисија за избор на еден наставник во сите 
наставно-научни звања од наставно-научните области нумеричка 
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анализа-11004 и симулација- 11009 на Факултетот за информатика.
3. Одлука за формирање комисија за избор на еден наставник во сите 

наставно-научни звања од наставно-научните области анализа и 
функционална анализа-10902 и применета математика и математичко 
моделирање-10912 на Факултетот за информатика.

4. Одлука за формирање комисија за избор на асистент-докторанд од 
научните области информациони системи и програмирање-11002 и 
информатика-11000 на Факултетот за информатика.

5. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 24.4.2017 година до 28.4.2017 поради учество 
на конференција - EDUCON2017 (IEEE Global Engineering Education 
Conference), тема на конференцијата е “Challenging the Transition 
from the Classic to the Emerging in the Engineering Education” во 
Атина, Грција (Александра Стојанова).

6. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 24.4.2017 година до 28.4.2017 поради учество 
на конференција - EDUCON2017 (IEEE Global Engineering Education 
Conference), тема на конференцијата е “Challenging the Transition 
from the Classic to the Emerging in the Engineering Education” во 
Атина, Грција (Мирјана Коцалева).

7. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
покривање на трошоци за публикување на труд (Сашо Коцески).

8. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
покривање на трошоци за публикување на труд (Сашо Коцески).

9. Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски 
труд и закажување датум за одбрана на магистерски труд (Александар 
Арсовски).

10. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика 
(Марија Пупиноска Гогова).

11. Одлука по барање од студент на прв циклус студии за префрлување 
од редовен во вонреден студент (Вања Димитрова).

12. Одлука за продолжување за финансирање на научноистражувачки 
проект „Распределба на сеизмичка енергија при интеракција објект – 
темел – почва“, главен истражувач Владо Гичев.

13. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд 
„Имплементација на информациски системи во бизнис процесите на 
една компанија“ од студент Емилија Ѓоргиевска.

133. седница, 25.4.2017 година:
Одлуки

1. Одлука за формирање комисија за избор на асистент-докторанд од 
научните области информациони системи и програмирање-11002 на 
Факултетот за информатика.

2. Одлука за формирање комисија за избор на асистент-докторанд 
од научните области вештачка интелигенција и системи-21205 на 
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Факултетот за информатика.
3. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 

отсуство во периодот од 15.5.2017 година до 23.5.2017 година поради 
учество на “The 131st European Study Group with Industry” во Билбао, 
Шпанија (Александра Стојанова).

4. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 15.5.2017 година до 23.5.2017 година поради 
учество на “The 131st European Study Group with Industry” во Билбао, 
Шпанија (Мирјана Коцалева).

5. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 15.5.2017 година до 23.5.2017 година поради 
учество на “The 131st European Study Group with Industry” во Билбао, 
Шпанија (Душан Биков).

6. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 2.5.2017 година до 5.5.2017 година како 
координатор на македонската екипа којашто ќе ја застапува 
Македонија на 34. Балканска математичка олимпијада, 34th BALKAN 
MATHEMATICAL OLYMPIAD 2016, 2 – 7 May 2017 во Охрид, 
Р.Македонија (Мартин Лукаревски).

7. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 19.6.2017 година до 23.6.2017 година поради 
учество на работилница и работен состанок на проектот „Integrating 
E-Learning and Open Educational Resources into Classroom” – iOERc, 
во Охрид, Република Македонија (Александар Крстев).

8. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 19.6.2017 година до 23.6.2017 година поради 
учество на работилница и работен состанок на проектот „Integrating 
E-Learning and Open Educational Resources into Classroom” – iOERc, 
во Охрид, Република Македонија (Зоран Здравев).

9. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 19.6.2017 година до 23.6.2017 година поради 
учество на работилница и работен состанок на проектот „Integrating 
E-Learning and Open Educational Resources into Classroom” – iOERc, 
во Охрид, Република Македонија (Игор Стојановиќ).

10. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
покривање на патни трошоци во периодот од 9.6.2017 година до 
19.6.2017 година поради посета на Ningbo универзитетот во Кина 
во рамките на билатералниот проект „Примена на квазигрупите во 
криптографија и податочната комуникација” (Александра Поповска-
Митровиќ).

11. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
покривање на патни трошоци во периодот од 9..2017 година до 
19.06.2017 година поради посета на Ningbo универзитетот во Кина 
во рамките на билатералниот проект „Примена на квазигрупите во 
криптографија и податочната комуникација” (Христина Михајлоска).

12. Одлука за усвојување пријава за тема на магистерски студии од 



Годишен извештај

339

студент на втор циклус студии (Катерина Митевска).
13. Одлука за усвојување пријава за тема на магистерски студии од 

студент на втор циклус студии (Елеонора Делева).
14. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски 

труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика 
(Билјана Димитрова).

15. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за префрлување 
од една на друга насока во склоп на Факултетот (Томче Митревски).

16. Одлука за усвојување завршен извештај за научноистражувачки 
проект, главен истражувач проф. д-р Сашо Коцески.

17. Одлука за усвојување завршен извештај за научноистражувачки 
проект, главен истражувач проф. д-р Наташа Коцеска.

18. Одлука за усвојување завршен извештај за научноистражувачки 
проект, главен истражувач проф. д-р Владо Гичев.

19. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Мрежни 
сервиси во Linux“ од студент Тодор Стојановски.

134. седница, 8.5.2017 година:
Одлуки

1. Одлука за формирање комисија за избор на еден наставник во сите 
наставно-научни звања од наставно-научните области информациони 
системи и мрежи - 21202 на Факултетот за информатика.

2. Одлука за избор на наставник во звање доцент од областите анализа 
и функционална анализа и применета математика и математичко 
програмирање по објавен Реферат во Универзитетски билтен број 
188 од 18.4.2017 година.

3. Одлука за избор на асистент-докторанд од областите информациони 
системи и програмирање и информатика по објавен Реферат во 
Универзитетски билтен број 188 од 18.4.2017 година.

4. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 29.5.2017 година до 2.6.2017 година поради 
учество на тренинг курс за методот математички лавиринт во рамки 
на проектот “MATH Labyrinth: increasing the level of knowledge 
through solving mathematical problems” кој ќе се одржи во Охрид, Р. 
Македонија (Лимонка Коцева Лазарова).

5. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 29.5.2017 година до 2.6.2017 година поради 
учество на тренинг курс за методот математички лавиринт во рамки 
на проектот “MATH Labyrinth: increasing the level of knowledge 
through solving mathematical problems” кој ќе се одржи во Охрид, Р. 
Македонија (Марија Митева).

6. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 2.6.2017 година до 5.6.2017 година поради 
учество на работен состанок во рамки на проектот “MATHDebate – 
the Voice of Students – Searching Excellence in Math Education through 
Increasing the Motivation for Learning” кој ќе се одржи во Alba Iulia, 
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Romania (Лимонка Коцева Лазарова).
7. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 

отсуство во периодот од 2.6.2017 година до 5.6.2017 година поради 
учество на работен состанок во рамки на проектот “MATHDebate – 
the Voice of Students – Searching Excellence in Math Education through 
Increasing the Motivation for Learning” кој ќе се одржи во Alba Iulia, 
Romania (Марија Митева).

8. Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски 
труд и закажување датум за одбрана на магистерски труд (Марија 
Пупиноска - Гогова).

9. Одлука за усвојување завршен извештај за научноистражувачки 
проект, главен истражувач проф. д-р Цвета Мартиновска Банде.

135. седница, 31.5.2017 година:
Одлуки

1. Одлука за формирање комисија за избор на еден наставник во сите 
наставно-научни звања од наставно-научните области математика и 
диференцијални равенки на Факултетот за информатика.

2. Одлука за усвојување рецензија на ракописот со наслов „Нумерички 
методи - скрипта“ од авторите д-р Владо Гичев, д-р Васко Кокаланов 
и м-р Александра Ристеска, Факултет за информатика, Универзитет 
„Гоце Делчев“ во Штип, објавен во Универзитетски билтен број 190 
од 15.5.2017 година.

3. Одлука за дополнување член на Наставно-научен совет (Лимонка 
Коцева Лазарова).

4. Одлука за преземање на предметите Алгебарски структури и 
Статистика (Лимонка Коцева Лазарова).

5. Одлука за усвојување завршен извештај за научноистражувачки 
проект, главен истражувач проф. д-р Игор Стојановиќ.

6. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 27.6.2017 година до 1.07.2017 година поради 
учество на 4-тата конференција на Математичкото здружение на 
Република Молдавија, посветена на стогодишнината од раѓањето 
на Владимир Андруначиевич (1917-1997), во Кишињев, Република 
Молдавија (Александра Милева).

7. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 27.6.2017 година до 1.7.2017 година поради 
учество на 4-тата конференција на Математичкото здружение на 
Република Молдавија, посветена на стогодишнината од раѓањето 
на Владимир Андруначиевич (1917-1997), во Кишињев, Република 
Молдавија (Билјана Златановска).

8. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
покривање на патни трошоци, дневни трошоци и сместување за 
периодот 27.6.2016-1.07.2016 година поради учество на 4-тата 
конференција на Математичкото здружение на Република Молдавија, 
во Кишињев, Република Молдавија за двајца учесници во проектот 



Годишен извештај

341

(Александра Милева, Весна Димитрова).
9. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 

отсуство во периодот од 12.6.2017 година до 30.06.2017 година 
поради испит пред одбрана на докторската дисертација (пред катедра), 
консултации со ментор, средување на документација на докторски 
студии, документација за започнување на процедура за одбрана на 
докторат, работа по проект во Велико Трново, Бугарија (Душан 
Биков).

10. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 3107.2017 година до 18.8.2017 година поради 
двонеделна посета и учество на училиште на University of Silesia, 
Katowice, Полска, по грант добиен од CEEPUS III (Душан Биков).

11. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 10.7.2017 година до 14.7.2017 година поради 
учество на Second International Conference “Mathematics Days in 
Sofia”, којa ќе се одржи во Sofia, Bulgaria (Јасмина Вета Буралиева).

12. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 20.6.2017 година до 23.6.2017 година поради 
учество на ИТРО Конференција на техничкиот факултет „Михајло 
Пупин” во Зрењанин, Србија (Александра Стојанова).

13. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 20.6.2017 година до 23.6.2017 година поради 
учество на ИТРО Конференција на техничкиот факултет „Михајло 
Пупин” во Зрењанин, Србија (Владо Гичев).

14. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 20.6.2017 година до 23.06.2017 година поради 
учество на ИТРО Конференција на техничкиот факултет „Михајло 
Пупин” во Зрењанин, Србија (Мирјана Коцалева).

15. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 20.6.2017 година до 23.6.2017 година поради 
учество на ИТРО Конференција на техничкиот факултет „Михајло 
Пупин” во Зрењанин, Србија (Лимонка Коцева Лазарова).

16. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 20.6.2017 година до 23.6.2017 година поради 
учество на ИТРО Конференција на техничкиот факултет „Михајло 
Пупин” во Зрењанин, Србија (Билјана Златановска).

17. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 14.6.2017 година до 16.6.2017 година поради 
учество на 7. меѓународна конференција, што ќе се одржи од 14.6-
16.6.2017 година во Благоевград, Бугарија (Билјана Златановска).

18. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 8.6.2017 година до 17.6.2017 година поради 
учество на тренинг мисија во склоп на NATO проектот SIARS (Smart 
I (eye) Advisory Rescue System), во Љубљана и Цеље, Словенија, 
како и учество на симпозиумот по Ургентна медиција во Порторож, 
Словенија (Наташа Коцеска).
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19. Одлука за усвојување Извештај од комисија за оценка на магистерски 
труд и закажување датум за одбрана на магистерски труд (Билјана 
Димитрова).

20. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на 
студии (Дарко Илиев).

21. Одлука за формирање Комисиja за комисиско полагање на предметот 
Математика 2 на студент на Факултет за информатика (Иван 
Златановски).

22. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Управување 
со ИТ проект и негова имплементација во здравството“ од студент 
Елена Јорданова.

23. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Процесно 
базирани апликации во претпријатијата“ од студент Дарко Атанасов.

24. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Агрегатор 
на репозиториуми и архиви со имплементација на протоколот OAI-
PMH“ од студент Бојан Десподов.

25. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Развој на 
веб апликација врз база на изработена системска спецификација“ од 
студент Сара Јанева.

26. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб-
страница на автосалон“ од студент Иван Мишев.

136. седница, 14.6.2017 година:
Одлуки

1. Одлука за распределба на наставници и соработници по предмети за 
прв циклус студии за парен и непарен семестар за учебната 2017/18 
година.

2. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за префрлување 
од редовен во вонреден (Дарко Илиев).

3. Одлука за усвојување Пријава за тема на магистерски студии од 
студент на втор циклус студии (Верица Захариева).

4. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
платено отсуство во периодот од 2.10.2017 година до 31.12.2017 
година поради Erasmus+ пракса на Факултетот за математика и 
информатика при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Велико 
Трново, Бугарија (Александра Стојанова).

5. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 29.8.2017 година до 30.8.2017 година 
поради учество на работен состанок во рамки на проектот „MATH 
Labyrinth: increasing the level of knowledge through solving 
mathematical problems”, кој ќе се одржи во Скопје, Р. Македонија 
(Лимонка Коцева Лазарова).

6. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 29.8.2017 година до 30.8.2017 година 
поради учество на работен состанок во рамки на проектот „MATH 
Labyrinth: increasing the level of knowledge through solving 



Годишен извештај

343

mathematical problems”, кој ќе се одржи во Скопје, Р. Македонија 
(Марија Митева).

7. Одлука за формирање конкурсна комисија за упис на студенти во 
учебната 2017/2018 година на Факултет за информатика.

8. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Безбедност 
на интернетот и платежните системи“ од студент Моника Илиева.

137. седница, 21.8.2017 година:
Одлуки

1. Одлука за исправка на техничка грешка и дополнување во елаборатите 
за трет циклус студии на Факултет за информатика испратени на 
реакредитација во 2017 година.

2. Одлука за усвојување Барање од вработен на Факултет за информатика 
за отсуство во периодот од 1.9.2017 година до 31.8.2018 година поради 
работа и научно усовршување во Joint Research Centre, Directorate B 
“Growth and Innovation” Digital Economy Team, Европска комисија во 
Испра, Италија (Благој Делипетрев).

3. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
платено отсуство во периодот од 4.9.2017 година до 7.9.2017 година 
поради учество на Школата: Training School in Integrating Vision and 
Language која ќе се одржи во Атина, Грција (Мирјана Коцалева).

4. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 4.9.2017 година до 8.9.2017 година поради 
учество на работен состанок за NATO проектот SIARS (Smart I (eye) 
Advisory Rescue System), кој ќе се одржи од 4 до 7 септември 2017 г., 
во Љубљана, Словенија (Сашо Коцески).

5. Одлука за замена на продекан на Факултет за информатика.
6. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 

активирање на студиите (Велибор Стојановски).
7. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 

активирање на студиите (Надица Трајанова).
8. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии 

за промена на статус од редовен во вонреден студент (Велибор 
Стојановски).

9. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
префрлување од насоката Бизнисинформатика - Штип на насоката 
Компјутерско инженерство и технологии - Штип (Александра 
Николова).

10. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
префрлување од друг универзитет на Факултет за информатика 
(Александар Атанасов).

11. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
префрлување од друг универзитет на Факултет за информатика 
(Кристина Павловска).

12. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
мирување на студиите (Теодора Неделкова).
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13. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
мирување на студиите (Александар Панев).

14. Одлука за усвојување на Уредувачки одбор, одговорен уредник и 
главен уредник на маѓународното списание BJAMI на Факултет за 
информатика.

15. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб-
продавница за компјутерски делови“ од студент Анџела Манчевска.

16. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд 
„Мултимедијален хостинг сервис“ од студент Љубица Каровска.

17. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Форензика 
на преносни мемориски уреди со Autopsy“ од студент Душица 
Јованова.

138. седница, 31.8.2017 година:
Одлуки

1. Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во насловно 
звање насловен доцент од наставно-научна област информатика-11000 
и вештачка интелигенција и системи-21205.

2. Одлука за избор на наставник во звање доцнет за наставно-научните 
области нумеричка анализа и симулација на Факултет за информатика 
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип по објавен реферат во 
Универзитески билтен број 194 од 15.8.2017 година.

3. Одлука за избор на наставник во звање вонреден професор за 
наставно-научните области математика и диференцијални равенки на 
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип 
по објавен реферат во Универзитески билтен број 194 од 15.8.2017 
година.

4. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 19.9.2017 година до 22.9.2017 година поради 
учество во реализација на проектот “Technical Assistance to the Justice 
sector” во Белград, (Игор Стојановиќ).

5. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 15.9.2017 година до 17.9.2017 година поради 
присуство на состанок на Универзитетот во Ферара, Италија (Зоран 
Здравев).

6. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 23.10.2017 година до 26.10.2017 година 
поради учество на работен состанок во рамките на COST проектот 
CA16226: Indoor living space improvement: Smart Habitat for the 
elderly кој ќе се одржи од 24.10.2017 - 25.10.2017 г. во Брисел (Сашо 
Коцески).

7. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 21.9.2017 година до 23.9.2017 година поради 
учество на конференцијата ICT Innovations 2017, која ќе се одржи од 
21.9.2017 до 23.9.2017 во Скопје (Сашо Коцески). 

8. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
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отсуство во периодот од 23.10.2017 година до 26.10.2017 година 
поради учество на работен состанок во рамките на COST проектот 
CA16226: Indoor living space improvement: Smart Habitat for the elderly 
кој ќе се одржи од 24.10.2017 - 25.10.2017 г. во Брисел (Наташа 
Коцеска).

9. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 21.9.2017 година до 23.9.2017 година поради 
учество на конференцијата ICT Innovations 2017 која ќе се одржи од 
21.9.2017 до 23.9.2017 во Скопје (Наташа Коцеска). 

10. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 25.9.2017 година до 29.9.2017 година поради 
учество на работилница ESGI (European study group with industry) во 
Блед Словенија (Лимонка Коцева Лазарова).

11. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 18.9.2017 година до 22.9.2017 година поради 
учество на работилница ESGI (European study group with industry) во 
Софија, Бугарија (Александра Стојанова).

12. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 25.9.2017 година до 29.9.2017 година поради 
учество на работилница ESGI (European study group with industry) во 
Блед Словенија (Александра Стојанова).

13. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 25.9.2017 година до 29.9.2017 година поради 
учество на работилница ESGI (European study group with industry) во 
Блед Словенија (Билјана Златановска). 

14. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 18.9.2017 година до 22.9.2017 година поради 
учество на работилница ESGI (European study group with industry) во 
Софија Бугарија (Наташа Стојковиќ).

15. Одлука за формирање комисија за поведување на дисциплински 
постапки на Факултет за информатика.

16. Одлука за промена на член на Универзитетски сенат од Факултет за 
информатика.

17. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студиите (Александар Дамчески).

18. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студиите (Давид Димитриев).

19. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
промена на статус од редовен во вонреден студент (Александар 
Дамчески).

20. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
промена на статус од редовен во вонреден студент (Давид Димитриев).

21. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
префрлување од една на друга студиска програма (Александар 
Дамчески).

22. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
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мирување на студиите (Цветанка Топчиева).
23. Одлука за признавање на остварени активности на студент на прв 

циклус студии од Еразмус+ размена (Кристина Талеска).
24. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 

префрлување од една на друга насока во склоп на Факултетот (Дарко 
Ефремов).

25. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
префрлување од една на друга насока во склоп на Факултетот (Томче 
Митревски).

26. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Филтри за 
обработка на слики“ од студент Драгица Голубова.

27. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Веб 
апликација за донирање на крв “ од студент Мартин Соколов.

28. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Бизнис 
анализа за исплатливост при имплементација за систем за електронско 
здравство во Р. Македонија“ од студент Марија Соколовска.

29. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Мобилна 
апликација за решавање на логички проблеми“ од студент Славчо 
Митров.

30. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд 
„Безбедносни мерки за заштита на бази на податоци“ од студент 
Христина Јорданова.

31. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Модели на 
брз развој на софтвер“ од студент Александра Чукарска.

139. седница, 18.9.2017 година:
Одлуки

1. Одлука за избор на асистент-докторанд за научната област 
информациони системи и програмирање на Факултет за информатика 
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, по објавен реферат во 
Универзитески билтен број 195 од 1.9.2017 година.

2. Одлука за избор на асистент-докторанд за научната област 
вештачка интелигенција и системи на Факултет за информатика 
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, по објавен реферат во 
Универзитески билтен број 195 од 1.9.2017 година.

3. Предлог-одлука за избор на наставник во сите звања за наставно-
научната област информациони системи и мрежи на Факултет за 
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, по објавен 
реферат во Универзитески билтен број 195 од 1.9.2017 година.

4. Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во сите 
наставно-научни звања од наставно-научните области процесирање 
на податоци и информациски системи и програмирање.

5. Одлука за промена на распределба на наставници соработници за прв 
циклус на студии за учебната 2017/2018 година.

6. Одлука за ангажирање визитинг професор на Факултетот за 
информатика, за учебната 2017/2018 година, за наставно-научната 
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област математика и применета математика (Грегорис Макридес).
7. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 

отсуство во периодот од 9.10.2017 година до 13.10.2017 година поради 
учество како експерт евалуатор на проекти во H2020 програмата во 
Брисел, Белгија (Александра Милева).

8. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 25.9.2017 година до 29.9.2017 година поради 
учество на работилница ESGI (European study group with industry) во 
Блед, Словенија (Душан Биков).

9. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 24.9.2017 година до 27.9.2017 година поради 
учество на состанок на проект менаџментот на проектот „Developing 
OER and Blended Modules for Agriculture and Rural Development - 
OER-arD” во Пловдив, Бугарија (Зоран Здравев).

10. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
изведување на високообразовна дејност како онлајн предавач на 
Faculty of Technology, Physical and Biomedical Sciences, Šiauliai 
University во Šiauliai, (Александра Милева).

11. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика 
за изведување на високообразовна дејност на Факултет за 
електротехника и информациски технологии (Игор Стојановиќ).

12. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување 
на рокот за студирање (Филип Дрмов).

13. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување 
на рокот за студирање (Добрила Ренџова).

14. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување 
на рокот за студирање (Иван Стојанов). 

15. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување 
на рокот за студирање (Билјана Јованова). 

16. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување 
на рокот за студирање (Ана Гарванлиева Герова). 

17. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за ослободување 
од плаќање на казна поради бременост и породилно отсуство (Ана 
Гарванлиева Герова).

18. Одлука за усвојување Барање од студент на втор циклус студии за 
промена на ментор при изработка на магистерски труд (Елеонора 
Делева).

19. Одлука за усвојување Извештај од комисија за оценка на магистерски 
труд и закажување датум за одбрана на магистерски труд (Марина 
Иванова).

20. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студиите (Горан Ризовски).

21. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студиите (Катерина Спенџарска).

22. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студиите (Андрија Трајчевски).
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23. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студиите (Душко Вељаноски).

24. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студиите (Кирил Џолев).

25. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студиите (Никола Јадрески).

26. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студиите (Андреј Илиев).

27. Одлука за усвојување Брање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студиите (Иван Крстевски).

28. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студиите (Маријо Јованов).

29. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студиите (Мики Трајанов).

30. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студиите (Синиша Ивановски).

31. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
мирување на студиите (Викторија Манасиева).

32. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
мирување на студиите (Ангела Јорданова).

33. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
активирање на студиите и упис во четврта година по дипломирање со 
180 ЕКТС (Филип Дрмов).

34. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
промена на статус од редовен во вонреден студент (Александар 
Гаџев).

35. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии 
за промена на статус од редовен во вонреден студент (Катерина 
Спенџарска).

36. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии 
за промена на статус од редовен во вонреден студент (Андрија 
Трајчевски).

37. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
промена на статус од редовен во вонреден студент (Лилјана Паунова).

38. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
промена на статус од редовен во вонреден студент (Дејан Јованов).

39. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
промена на статус од редовен во вонреден студент (Стојче Иљов).

40. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
промена на статус од редовен во вонреден студент (Дејан Иванов).

41. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
промена на статус од редовен во вонреден студент (Јован Мајсторов).

42. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
промена на статус од редовен во вонреден студент (Мики Трајанов).

43. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
промена на статус од редовен во вонреден студент (Петар Иванов).
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44. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
промена на ментор и тема (Иван Мишев). 

45. Одлука за признавање на остварени активности на студент на прв 
циклус студии од Еразмус+ размена (Ана Јованова).

46. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Веб 
апликација за изнајмување на олдтајмери“ од студент Маја 
Кокаланска.

47. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Веб 
апликација за набавка на здрава храна“ од студент Филип Арсов.

48. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд 
„Инсталирање и конфигурирање на Microsoft Hyper-V хипервајзор“ 
од студент Ивана Трајкова.

49. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Анализа на 
алатки за враќање на изгубени податоци“ од студент Горан Димитров.

140. седница, 5.10.2017 година:
Одлуки

1. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за пријавени 
кандидати по конкурс за избор на наставник во насловно звање 
насловен доцент од наставно- научна област информатика-11000 и 
вештачка интелигенција и системи-21205.

2. Одлука за распределба на наставници и соработници по предмети 
за втор циклус студии за парен и непарен семестар за учебната 
2017/2018 година.

3. Одлука за промена на комисии за Комисиско полагање на испити на 
прв циклус студии.

4. Одлука за преземање на предмети кај Благој Делипетрев и Зоран 
Утковски на прв циклус студии.

5. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување 
на рокот за студирање (Бобан Поповски).

6. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување 
на рокот за студирање (Лидија Поповска).

7. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика 
(Катерина Цекова).

8. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за враќање на 
погрешно уплатени средства (Андреја Кокотов).

9. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за ослободување 
од партиципација (Наталија Јанева).

10. Одлука за промена на распределба на наставници и соработници за 
прв циклус на студии за учебната 2017/18 година.

11. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Амазон 
веб сервиси (Amazon Web Services)“ од студент Ангела Тоцкова.

12. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Креирање 
и управување на ИТ систем“ од студент Иван Мишев.

13. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Безбедност 
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на платежни картички“ од студент Стојче Иљов.
14. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Мрежни 

сервиси на Windows оперативен систем“ од студент Стефан Ѓорѓевиќ.

141. седница, 30.10.2017 година:
Одлуки

1. Одлука за формирање на Конкурсна комисија за разгледување 
документи од пријавени кандидати на втор циклус студии.

2. Одлука за усвојување Предлог-годишен план и програма за издавачка 
дејност на Факултет за информатика за 2018 година.

3. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 14.11.2017 година до 21.11.2017 година 
поради учество на International Workshop: “Frame theory and 
asymptotic analysis” во склоп на билатерален научноистражувачки 
проект со Австрија, “Frame theory and asymptotic analysis”, кој ќе се 
одржи во Vienna at the Acoustics Research Institute, Austrian Academy 
of Science (Јасмина Вета Буралиева).

4. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 23.11.2017 година до 2.12.2017 година 
поради учество на тренинг мисија и работилница за NATO проектот 
SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System), во Цеље и Љубљана, 
Словенија (Моника Симјаноска).

5. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 28.11.2017 година до 1.12.2017 година поради 
учество на работен состанок и работилница за проектот CAPTAIN 
кој е дел од европската програма Horizon2020, кој ќе се одржи во 
Солун, Грција (Сашо Коцески).

6. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
отсуство во периодот од 28.11.2017 година до 1.12.2017 година поради 
учество на работен состанок и работилница за проектот CAPTAIN 
кој е дел од европската програма Horizon2020, кој ќе се одржи во 
Солун, Грција (Наташа Коцеска).

7. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика 
за одобрување покривање на трошоци за публикување на труд 
„Comparing DNA applying dynamic programming: a historical review” 
(Доне Стојанов).

8. Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за 
одобрување покривање на трошоци за публикување на труд “C# 
desktop application with connection to the European Nucleotide 
Archive for fast identification of tandem repeats” (Доне Стојанов).

9. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување 
на рокот за студирање (Маја Сребренова). 

10. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување 
на рокот за студирање (Марија Лулеџиева).

11. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување 
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на рокот за студирање (Верица Захариева). 
12. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување 

на рокот за студирање (Драган Анастасов).
13. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски 

труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика 
(Благој Гранков).

14. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски 
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика 
(Благојче Богаданов).

15. Одлука за усвојување Извештај од комисија за оценка на магистерски 
труд и закажување датум за одбрана на магистерски труд (Катерина 
Цекова).

16. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
промена на статус од редовен во вонреден студент (Енгин Мехмет).

17. Одлука за усвојување Барање од студент на прв циклус студии за 
промена на статус од редовен во вонреден студент (Антонио Митев).

18. Одлука за членови на Наставно-научен совет за зимски семестар на 
Факултет за информатика.

Техничка опременост 
Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на 

факултетот.

Опрема Тип Намена Број
TV - LCD LG 42” LG 42” Кампус – 2 2

Персонален компјутер FSC ESPRIMO
P5720

Кампус – 2 111

Монитор Scenik Vju A 17” Кампус – 2 94

Циско ИП телефон 7911G Кампус – 2 24

Монитор Scenikvju LCD 19” Кампус – 2 17

Фотоапарат Canon pc1263 Кампус – 2 1

LCD проектор OPTOMA 
EP 727

OPTOMA EP 727 ФОН 5

LCD проектор OPTOMA 
EP 727

OPTOMA EP 727 Кампус - 2 1

LCD проектор 
(подвижни)

Кампус – 2 4

Мекинтош 
(мултимедијален 
компјутер)

Мац 20” Кампус – 2 23

Преносен компјутер /
лаптоп

Hp/ FS ESPRIMO В6505 Кампус – 2 7
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Свич Циско Katalist 3560 48 10/100/1000 
RoE + 4 SFP

Кампус – 2 1

Ресивер SERVUD (Radio EON PAS) Кампус – 2 1

Звучници SKAJTRONIK Кампус – 2 1

Фотокопир Хеrох Centre 4150 Кампус – 2 1

Печатач Херох 3428 Кампус – 2 2

Печатач Херох 3435 Кампус – 2 1

Електронска табла clasus board Струмица 1

Електронска табла promethean smart board Кампус – 2 1

Видео конференциски 
краен уред (HDX 7000), 
камера и звучници

 Polycom Кампус – 2 1

Модуларни роботски 
коплети

RASCAL, LEGO, ARobot Кампус – 2 3

Сервер IBM System x3400 M3 ФОН 1

Просторни услови 
За изведување на студиската програма се обезбедени во потполност 

инфраструктурните параметри, просторни, техничко-технолошки, 
лабораториски и други ресурси кои се неопходни за реализација на 
наставата. Наставата се изведува во согласност со препораките на 
акредитационата комисија во амфитеатри, училници и специјализирани 
компјутерски лаборатории. За секој студент е обезбедено соодветно 
место во лабораториите, училниците и амфитеатрите. 

Вкупна бруто површина

Р.б. Просторија Бр. на места м2
Каде се наоѓа 
просторијата

ознака

1.

А
мф

ит
еа

тр
и А 1 80

Кампус 2 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип

А 2 120

Кампус 2 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип
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2

П
ре

да
ва

лн
и

П3
48 Кампус 2 - Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

П4
48 Кампус 2 - Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

П2
56 Кампус 2 - Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

П6
36 Кампус 2 - Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

П7
64 Кампус 2 - Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

П8
27 Кампус 2 - Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

П9
24 Кампус 2 - Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

П3
63 ФИ - Универзитет „Гоце 

Делчев“ - Кавадарци

П4
16 ФИ - Универзитет „Гоце 

Делчев“ - Кавадарци

П5
43 ФИ - Универзитет „Гоце 

Делчев“ - Кавадарци

П6
100 ФИ - Универзитет „Гоце 

Делчев“ - Кавадарци

П7
60 ФИ - Универзитет „Гоце 

Делчев“ - Кавадарци

П8
30 ФИ - Универзитет „Гоце 

Делчев“ - Кавадарци

3.

К
ом

пј
ут

ер
ск

и 
ла

бо
ра

то
ри

и

КЛ1
32 Кампус 2 - Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

КЛ5
36 Кампус 2 - Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

КЛ12
36 Кампус 2 - Универзитет 

„Гоце Делчев“ - Штип

КП
27 ФИ - Универзитет „Гоце 

Делчев“ - Скопје

КП 1
33 ФИ- Универзитет „Гоце 

Делчев“ - Кавадарци

КП 2
41 ФИ- Универзитет „Гоце 

Делчев“ - Кавадарци
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4.
Б

иб
ли

от
ек

и Б1
Кампус 2 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ –Штип

Б3
Кампус 1 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ –Штип

5.

Ч
ит

ал
ни

ци

Ч1

Кампус 1 - Универзитет 
„Гоце Делчев“ –Штип

6. Сали С1
Спортска сала „Јордан 
Мијалков“ 

Издавачка дејност 
Александар Крстев/ Зоран Здравев/ Елена Карамазова.
Практикум:

 – Практикум „Основи на операциони истражувања“ од авторите д-р 
Александар Крстев, д-р Зоран Здравев и м-р Елена Карамазова, 
декември 2016 г.
Александар Крстев/ Зоран Здравев/ Мартин Лукаревски
Скрипта:

 – Скрипта „Основи на операциони истражувања“ од авторите д-р 
Александар Крстев, д-р Зоран Здравев и д-р Мартин Лукаревски, 
декември 2016 г.

Мартин Лукаревски
Книги
Автор 

 – M. Lukarevski et all: Mathematical Olympiads 2016, Union of 
mathematicians of Macedonia, ISBN 978-9989-646-74-4 

 – М. Лукаревски и др: Натпревари по математика за учениците од 
средното образование 2016, Скопје 2016.
Преведувач
Три збирки задачи од Кембриџ програмата за основно образование: 

 – Збирка задачи по математика за седмо одделение – Просветно 
дело - Скопје, 2016.

 – Збирка задачи по математика за осмо одделение – Просветно дело 
- Скопје, 2016.

 – Збирка задачи по математика за деветто одделение – Просветно 
дело - Скопје, 2016.

Васко Кокаланов
Скрипта:

 – Нумерички методи - скрипта, д-р Васко Кокаланов, д-р Владо Гичев, 
м-р Александра Ристеска, ISBN 978-608-244-411-6 (2017).
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Научноистражувачка работа 
Домашни/меѓународни проекти

Јасмина Вета Буралиева

Датум од-до Наслов на проектот Позиција

Опис на 
активностите 

во текот на 
проектот

јули 2016-
јуни 2018

Билатералниот 
научноистражувачки проект 
Македонија - Австрија “Frame 
theory and asymptotic analysis”. 
Главен истражувач: проф. д-р 
Катерина Хаџи-Велкова Санева, 
проф. д-р Дијана Стоева

Млад 
истражувач

Изработка 
на трудови 
од областа на 
докторатот. 
Учество на 
меѓународни 
конференции, 
работилници.

Билјана Златановска
 – Zdravev, Zoran and Zlatanovska, Biljana and Krstev, 

Aleksandar and Stojanovic, Igor and Barbareev, Kiril (2017) Output 3 
Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom” 
– iOERc. Erasmus + programme, Key Action 2 - Cooperation for 
Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships 
for school education. 

 – Zdravev, Zoran and Zlatanovska, Biljana and Kocaleva, 
Mirjana and Krstev, Aleksandar and Barbareev, Kiril and Stojanovic, 
Igor (2016)Output 2 Integrating E-Learning and Open Educational 
Resources into Classroom” – iOERc. Erasmus + programme, Key Action 
2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices 
Strategic Partnerships for school education.

Датум
од-до

Наслов на проектот Позиција 
Опис на 

активностите 
во тек на 
проектот

Септември 
2015 до 
декември 
2017

Integrating E-Learning and 
Open Educational Resources 
into Classroom, Erasmus+ 
KA201 project. [Project]

учесник

Елена Карамазова
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Датум
од-до Наслов на проектот Позиција 

Опис на активностите во тек 
на проектот

2017 -

Contributions 
in mathematical 
theory, mathematical 
modelling and their 
applications

 млад 
истражувач

-Проучување на 
повеќелисните функции

-Публикување на добиените 
резултати во меѓународни 
списанија.

-Учества на меѓународни 
семинари, симпозиуми и 
конференции.

Владо Гичев
Датум
од-до Наслов на проектот Позиција 

Опис на активностите во тек 
на проектот:

2015-
2017

Распределба на 
сеизмичка енергија 
при интеракција тло-
темел-објект 

главен 
истражувач

Наташа Коцеска

Датум
од-до Наслов на проектот Позиција

Опис на 
активностите во 
тек на проектот:

 2015-
2017

UNCAP (Ubiquitous iNteroperable 
Care for Ageing People)

 учесник  

2015-
2017

Adaptive system for assisted and 
independent living

координатор

2015-
2017

Development of advanced 
techniques for cooperative 
localization and mapping with 
mobile robots and their application 
in precise agriculture

учесник

2015-
2017

SIARS (Smart I (eye) Advisory 
Rescue System)

учесник

2017-
2020

CA COST Action CA16226, Indoor 
living space improvement: Smart 
Habitat for the Elderly.

учесник
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Сашо Коцески
Датум
од-до Наслов на проектот Позиција

Опис на активностите во 
тек на проектот:

2015-
2017

UNCAP (Ubiquitous 
iNteroperable Care for 
Ageing People)

координатор

Развој на алгоритми 
за процесирање на 
податоци, проектирање 
на архитектура, 
имплементација

2015-
2017

Adaptive system for 
assisted and independent 
living

учесник Развој на роботски систем

2015-
2017

Development of advanced 
techniques for cooperative 
localization and mapping 
with mobile robots and 
their application in precise 
agriculture

координатор
Развој на алгоритми и 
проектирање и развој на 
роботски уреди

2015-
2017

SIARS (Smart I (eye) 
Advisory Rescue System)

учесник

Проектирање на 
архитектура, развој 
и имплементација на 
алгоритми и развој на 
мобилна апликација 

2017-
2020

CA COST Action 
CA16226, Indoor living 
space improvement: Smart 
Habitat for the Elderly.

национален 
координатор

Развој на алгоритми и 
уреди за препознавање на 
активности

Наташа Стојковиќ
Датум

од-до

 

Наслов на проектот 

 

 

Позиција 

 

 

Опис на активностите во тек 
на проектот:
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2015-

2017

 Development of 
novel techiques 
for cooperative 
localization and 
mapping using mobile 
robots and their 
application in precise 
agriculture

млад 
истражувач

Носител на проектот: Сашо 
Коцески

Koceski, Saso and Koceska, 
Natasa and Sazdovski, 
Vasko and Stojkovic, 
Natasa and Stojanova, 
Aleksandra and Vladimirov, 
Angel (2015) Development of 
novel techiques for cooperative 
localization and mapping 
using mobile robots and 
their application in precise 
agriculture.

 2017-
2020

 

 

Development of 
Secure and Reliable 
Techniques for Data 
Communication.
 

истражувач
 
 

 Носител на 
проектот:Александра Милева
Mileva, Aleksandra and R. M. 
Inácio, Pedro and Bouyuklieva, 
Stefka and Stojkovic, 
Natasa and Stojanov, 
Done and Bikov, 
Dusan and Dimitrova, 
Biljana (2017) Development of 
Secure and Reliable Techniques 
for Data Communication.
 

 

Игор Стојановиќ

Датум
од-до

Наслов на проектот Позиција
Опис на 
активностите во 
тек на проектот:

01.04.2014 
01.04.2017

 

 Примена на директни 
методи за дигитална 
реставрација на слики

главен

истражувач

 

Презентирање на 
резултати од 
истражувањето

2015 - 2017
Integrating E-Learning 
and Open Educational 
Resources into Classroom

учесник
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Александар Крстев
 – Outputs 2 - Препораки за интегрирање на е-учење и ОЕР (отворени 

едукативни ресурси) во средните училишта на партнерите на проектот 
од Проектот iOERc. 

 – Outputs 3 - Упатство за наставниците во средните училишта за 
користење на е-учење како дел од ИКТ во училница од Проектот 
iOERc.

Датум
од-до Наслов на проектот Позиција 

Опис на 
активностите 

во тек на 
проектот:

Септември 2015 
до декември 
2017

Integrating E-Learning and 
Open Educational Resources 
into Classroom, Erasmus+ 
KA201 project. 

истражувач / 
соработник

Лимонка Коцева Лазарова
Датум
од-до Наслов на проектот Позиција 

Опис на активностите во тек 
на проектот:

2015-
2017

Introduction of New 
Space of Distributions 
and its Application. 

млад 
истражувач

Истражување на нови производи 
и конволуциски производи во 
неутрикс сметањето, објавување 
на трудови и учество на 
конференции.

2016

 COSTAction CA15225 
Fractional-order 
systems; analysis, 
synthesis and their 
importance for future 
design

млад 
истражувач

Истражување, учество на 
конференции и објавување на 
трудови.

2017-
2019

 Contributions in 
mathematical theory, 
mathematical modelling 
and their applications

истражувач Истражување, учество на 
конференции и објавување на 
трудови.

2015-
2017

Mathematical 
Labyrinth as a method 
for increasing the level 
of knowledge through 
solving mathematical 
problems

учесник Реализација на задачите 
предвидени во проектот.
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2016-
2018

 MATHDebate - The 
Voice of Students - 
Searching Excellence 
in Math Education 
trough Increasing 
the Motivation for 
Learning.

заменик-
координатор

Координација со партнерите, 
помагање во менаџирање и 
учество во реализација на 
задачите.

2016

COST Action TD1409: 
Mathematics for 
Industry Network 
Industrial workshop - 
What mathematicians 
can do for you? Case 
study from Industrial 
and Social sectors in 
Macedonia.

учесник Реализација на поставените 
задачи и истражување.

Марија Митева
Датум
од-до

Наслов на 
проектот Позиција 

Опис на активностите во тек 
на проектот:

1.11.2015-

31.10.2017

MathLabyrinth 
– increasing the 
level of knowledge 
throw solving real 
life problems

млад 
истражувач

Истражувања за добри 
практики во Европа и 
пошироко со цел зголемување 
на знаењето по математика 
(примена на примери од 
секојдневниот живот при 
изучување математика)

1.12.2016– 
30.11.2018

MATHDebate – the 
voice of students 
– searching 
excellence in 
math education 
throw increasing 
the motivation for 
learning

млад 
истражувач

Истражувања за методички 
пристапи во наставата по 
математика со цел зголемување 
на мотивацијата кај учениците 
и студентите за учење 
математика

01.01.2016- 
31.12.2017

Воведување на 
нов простор на 
дистрибуции и 
негова примена

млад 
истражувач

Научни истражувања за 
производи на дистрибуции 
во Коломбоова алгебра од 
обопштени функции
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2017-2019

Прилози во 
математичката 
теорија, 
математичкото 
моделирање и 
примени

млад 
истражувач 

Научни истражувања поврзани 
со обопштени функции и нивна 
примена

Моника Симјаноска
Датум
од-до

Наслов на 
проектот Позиција 

Опис на активностите во тек 
на проектот:

8.4.2015 
– 
8.4.2018

SIARS (Smart I 
(eye) Advisory 
Rescue System) 
NATO Project

млад 
научник

Моделирање и развој на 
телемедицински систем за 
непрекинато набљудување 
и пренос на физиолошки 
параметри со цел поставување 
на дијагноза во реално време и 
соодветно алармирање. 

Душан Биков

Датум
од-до

Наслов на проектот Позиција
Опис на 

активностите во 
тек на проектот:

 
 2014-
2016
 

Сензорски мрежи 
за надгледување 
и контрола на 
производство на вино

 
 млад истражувач
 

2015-
2016 

Application of 
Quasigroups in 
Cryptography and 
Data Communications 
- Macedonian - 
Chinese Scientific 
and Technological 
Cooperation 

млад истражувач

2016-
2018

Кодове и комбинаторни 
конфигурации, ФНИ 
МОН БГ, договор No. 
ДН-02- 2/13.12.2016 млад истражувач
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Мирјана Коцалева

Датум
од-до

Наслов на проектот Позиција
Опис на 

активностите во 
тек на проектот:

 2017-
2018

Mobile application for 
classes schedule.

 млад исражувач
 
 

 
 

Александра Стојанова

Датум
од-до

Наслов на проектот Позиција

Опис на 
активностите 

во тек на 
проектот:

 2015-
2018
 
 

Development of novel 
techiques for cooperative 
localization and mapping 
using mobile robots 
and their application in 
precise agriculture. 

 млад исражувач
 
 

 
 

2015-
2017

Истражување и развој 
на гео-информационен 
систем на 
Универзитетот „Гоце 
Делчев“. 

млад исражувач

Александра Милева
Датум
од-до

Наслов на проектот Позиција
Опис на активностите во 

тек на проектот:

 

 2016-2017

 

Примена на 
квазигрупите во 
криптографијата 

и податочната 
комуникација 

(финансиран од 
МОН)

главен 
истражувач

 Билатерален проект со 
Кина
•– посета на Нингбо 

Универзитетот во Кина 
на двајца учесници од 
македонската страна

•– истражувања 
поврзани со главните 
дефинирани цели

•– учество на 
конференции 

•– објавени трудови
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2016-2017

Безбедносни аспекти 
на податочната 
комуникација 

(финансиран од 
ФИНКИ-УКИМ)

истражувач

(главен 
истражувач 
проф. д-р 
Весна 
Димитрова)

•– истражувања 
поврзани со главните 
дефинирани цели

•– објавени трудови

2014-2018

ICT COST Action 
IC1306: Cryptography 

for Secure Digital 
Interaction

координатор

(член на 
менаџмент 
комитетот)

EU COST акција

2012-2016

ICT COST Action 
IC1201 Behavioural 
Types for Reliable 

Large-Scale Software 
Systems (BETTY)

координатор

(член на 
менаџмент 
комитетот)

EU COST акција

2015-2016

Истражување 
и развој на гео-
информационен 
систем на 
Универзитетот „Гоце 
Делчев“
(финансиран од УГД)

учесник

(главен 
истражувач 
проф. д-р 
Благој 
Делипетрев)

•– истражувања 
поврзани со главните 
дефинирани цели

Доне Стојанов
Датум
од-до

Наслов на 
проектот Позиција 

Опис на активностите во тек 
на проектот:

 
 2017-
 

 Развој на безбедни 
и надежни техники 
за податочната 
комуникација

 истражувач

Собирање на безбедносни 
податоци од лог датотеки и 
различни скенирања
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Мартин Лукаревски
Датум 
од-до

Наслов на 
проектот Позиција 

Опис на активностите во тек 
на проектот:

2013-
2017

Thermodynamics at 
the quantum scale, 
COST Project

 учесник  

 2013-
2017

Mathematical 
Optimization in the 
Decision Support 
Systems, COST 
Project

 учесник  

Цвета Мартиновска Банде
 – Angelkov, Dimitrija and Martinovska Bande, Cveta (2017) Sensor 

Module for Monitoring Wine Fermentation Process. In: Applied Physics, 
System Science and Computers. Springer International Publishing AG, 
Lecture Notes in Electrical Engineering, pp. 253-262.

 Датум
од-до

Наслов на 
проектот Позиција 

Опис на активностите во тек 
на проектот:

од 
1.11.2016
до 
31.10.2018
 
 

 MATHDebate- 
the Voice of 
Students- Searching 
Excellence in 
Math Education 
through Increasing 
the Motivation for 
Learning

 истражувач  

Зоран Здравев
 Датум
од-до

Наслов на 
проектот Позиција 

Опис на активностите во тек 
на проектот

2015-
 
 

Integrating 
E-Learning and 
Open Educational 
Resources into 
Classroom, 
Erasmus+ KA201 
project.

главен 
истражувач  
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2015- 

Developing OER 
and Blended 
Modules for 
Agriculture and 
Rural Development, 
Erasmus+ KA202 
Project

главен 
истражувач

Објавени трудови 
Меѓународни списанија со фактори на влијание

 – V.W. Lee¹, M. D. Trifunac¹, B. Đ. Bulajić², M. I. Manićº, D. Herak³, M. 
Herak³, G. Dimovª and V. Gičevª „SEISMIC MICROZONING OF ŠTIP 
IN MACEDONIA“,Soil Dynamics and Earthquake Engineering vol 98, 
2017, 54-66 impact factor: 1.545 

 – Lameski, Petre, Eftim Zdravevski, Saso Koceski, Andrea Kulakov, and 
Vladimir Trajkovik. “Suppression of Intensive Care Unit False Alarms 
Based on the Arterial Blood Pressure Signal.” IEEE Access 5 (2017): 
5829-5836. (SCI IF2016 = 3.244)

 – Koceska, Natasa, Saso Koceski, Vasko Sazdovski, and Domenico 
Ciambrone. “Robotic Assistant for Elderly Care: Development and 
Evaluation (Special Issue on New Challenges in Robotics Technology).” 
International journal of automation technology 11, no. 3 (2017): 425-
432. (0.31 (SCimago Journal Rank SJR/Scopus)

 – Duh, Emilija Stojmenova, Natasa Koceska, and Saso Koceski. “Game-
based learning: educational game Azbuka to help young children learn 
writing Cyrillic letters.” Multimedia Tools and Applications 76, no. 12 
(2017): 14091-14105 (IF= 1.530, Thomson Reuters JCR).

 – Stojanović, I. Brajević, P. Stanimirović, L. Kazakovtsev, Z. Zdravev, 
“Application of heuristic and metaheuristic algorithms in solving 
constrained Weber problem with feasible region bounded by arcs”, 
Mathematical Problems in Engineering, vol. 2017, Article ID 8306732, 
13 pages, 2017. doi:10.1155/2017/8306732, ( IF2016=0.802).

 – P. Stanimirović, M. Ćirić, I. Stojanović, D. Gerontitis, “Conditions for 
Existence, Representations, and Computation of Matrix Generalized 
Inverses,” Complexity, vol. 2017, Article ID 6429725, 27 pages, 2017. 
doi:10.1155/2017/6429725, (IF2016=4.621) 

 – Stojanović, P. Stanimirović, I. S. Živković, D. Gerontitis, X. Z. Wang, “ZNN 
Models for Computing Matrix Inverse Based on Hyperpower Iterative 
Methods”, Filomat, ISSN 0354-5180, Vol.31, No.10, pp. 2999-3014, 
https://doi.org/10.2298/FIL1710999S, 2017, (IF2016=0.695).

 – P. Stanimirović, I. Stojanović, D. Pappas, S. Chountasis, Z. Zdravev, “On 
Removing Blur in Images Using Least Squares Solutions”, Filomat, ISSN 
0354-5180, Vol.30, No.14, pp. 3855-3866, DOI 10.2298/FIL1614855S, 
2016, IF2016=0.695).
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 – Ozcag, Emin and Lazarova, Limonka and Jolevska-Tuneska, 
Biljana (2016) Defining Compositions of x^μ_+,|x|^μ,x^{−s}and 
x^{−s}ln|x| as Neutrix Limit of Regular Sequences. Communications 
in Mathematics and Statistics, 4 (1). pp. 63-80. ISSN 2194-6701 (Print) 
2194-671X (Online) (IF=0,720)

 – Marija Miteva, Biljana Jolevska – Tuneska and Tatjana Atanasova – 
Pacemska. Colombeau Products of Distributions. SpringerPlus. Vol. 
2016, 5:2042 (2016) DOI: 10.1186/s40064-016-3742-8 IF(2015)=0.982

 – M. Lukarevski: Problem Proposal 11938, American Mathematical 
Monthly, Vol. 123, No. 9 (November 2016), pp.941-948 (IF = 0.349)

 – M. Lukarevski: Problem Proposal 11945, American Mathematical 
Monthly, Vol. 123, No. 10 (December 2016), pp. 1050-1057 (IF = 0.349)

 – M. Lukarevski: Problem Proposal 11986, American Mathematical 
Monthly, Vol. 124, No.6 (June-July 2017), pp. 563-571 (IF = 0.349)

Странски списанија без фактор на влијание

 – Zlatanovska, Biljana (2017) Approximation for the solutions of Lorenz 
system with systems of differential equations. Bulletin Mathématique, 41 
(1). pp. 51-61. ISSN 1857-9914 (online), 0351-336X (print)

 – Tosheva, Sofija and Stojkovic, Natasa and Stojanova, 
Aleksandra and  Zlatanovsk,  Biljana and Martinovska Bande,  
Cveta (2017) Implementation of adaptive “E-school” System. TEM 
Journal, 6 (1). pp. 349-357. ISSN 2217-8309 / 2217-8333 (Online) - 
Indexing in: Web of Science | Thomson Reuters (Clarivate Analytics) - 
Master Journal List (Emerging Sources Citation Index) 

 – Lazarova, Limonka and Jolevska-Tuneska, Biljana and Akturk, 
Inci and Ozcag, Emin (2016) Note on the Distribution Composition 
(x_+^\ mu)^\ lambda. Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences 
Society. pp. 1-13. ISSN 0126-6705 (print) / 2180-4206 (online)

 – Atanasova-Pacemska, Tatjana and Gunova, Vesna and Lazarova, 
Limonka and Pacemska, Sanja (2016) Visualization of the Geometry 
Problems in Primary Math Education -Needs and Challenges-. IMO-
Istrazivanje matematickog obrazovanja, 8 (15). pp. 33-37. ISSN 2303-
4890 (print), 1986-518X (on line)

 – Dimitrova, Biljana and Mileva, Aleksandra (2017) Steganography of 
Hypertext Transfer Protocol Version 2 (HTTP/2). Journal of Computer 
and Communications, 5 (5), pp. 98-111. ISSN Online: 2327-5227, 
doi: 10.4236/jcc.2017.55008.

 – Markovski, Smile and Mileva, Aleksandra (2017) On Construction of 
Orthogonal d-ary Operations. Publications de l’Institut Mathématique, 
101 (115). pp. 109-119. ISSN 0350-1302

 – Stojanov Done, “C# desktop application with connection to the European 
Nucleotide Archive for fast identification of tandem repeats” , Advanced 
Studies in Biology, Vol. 9, 2017, no. 4, 217-224. (линк: https://doi.
org/10.12988/asb.2017.7926)
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 – M. Lukarevski: Center manifolds for evolution equations associated with 
the Stefan problem, Serdica Math. J., Vol. 43, No. 1 (2017) pp. 9-20

 – M. Lukarevski: An alternate proof of Gerretsen’s inequalities, Elemente 
der Mathematik, 72 (2017) 2-8

 – M. Lukarevski: Exradii of the triangle and Euler’s Inequality, The 
Mathematical Gazette, Vol. 101, No.1 (2017) pp.123

 – M. Lukarevski: Problem Proposal 101.A, The Mathematical Gazette, Vol. 
101, No. 1 (2017)

 – M. Lukarevski: Proposal Inequality in Triangle 296, Romanian 
Mathematical Magazine, May 2, 2017 

 – M. Lukarevski: Problem Proposal JP. 075, Romanian Mathematical 
Magazine, No. 5 Summer 2017

 – M. Lukarevski: Problem Proposal JP. 090, Romanian Mathematical 
Magazine, No. 6 Autumn 2017

 – M. Lukarevski: Problem Proposal SP. 089, Romanian Mathematical 
Magazine, No. 6 Autumn 2017

 – Bouyukliev, D. Bikov, S. Bouyuklieva, S-Boxes from Binary Quasi-
Cyclic Codes, Electronic Notes in Discrete Mathematics Volume 57, 
(2017), pp. 67–72, SJR 0.320

 – D. Bikov, and I. Bouyukliev, Parallel Fast M¨obius (Reed-Muller) 
Transform and its Implementation with CUDA on GPUs, Proceedings 
of the International Workshop PASCO 2017, Kaiserslautern, Germany, 
(2017), ISBN: 978-1-4503-5288-8.

 – Serafimovski, Dalibor and Mitreski, Kosta and Zdravev, Zoran (2017) 
Mobile Health Based System for Managing and Maintaining Health Data 
in Classroom: Case Study. Tem Journal, 6 (2). pp. 265-271. ISSN 2217-
8309 (Print) 

 – Cebov, Darko and Mihajlov, Ilija and Arsova, Borjana and Zdravev, 
Zoran (2017) Service for controlling household electrical devices through 
the internet. Yearbook of the Faculty of Computer Science, 5 (5). pp. 37-
42. ISSN 1857- 8691 

 – Janevik-Ivanovska, Emilija and Zdravev, Zoran and Bhonsle, Uday and 
Júnior, Osso and Alberto, João and Duatti, Adriano and Angelovska, 
Bistra and Stojanovska, Zdenka and Arsova-Sarafinovska, Zorica and 
Bosnakovski, Darko and Gjorgieva, Darinka and Smilkov, Katarina and 
Drakalska, Elena and Venkatesh, Meera and Gulaboski, Rubin (2016) 
University Master Program of Radiopharmacy – step forward for Good 
Radiopharmacy Education. EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry, 1. 
p. 36. ISSN ISSN: 2365-421X

Меѓународни конференции
 – Kocaleva, Mirjana and Zlatanovska, Biljana and Stojanova, 

Аleksandra and Stojkovic, Natasa and Gicev, Vlado (2017) Wave 
equation with Dirichlet boundary conditions. In: ITRO 2017, 22 June 
2017, Zrenjanin, Serbia.

 – Stojkovic,Natasa and Stojanova, Aleksandra and Kocaleva, 
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Mirjana and Zlatanovska, Biljana and Karamazova, Elena (2017)
Simulation of Queuing System based on Anylogic. In: ITRO 2017, 22 
June 2017, Zrenjanin, Serbia.

 – Zlatanovska, Biljana and Kocaleva, Mirjana and Stojanova, 
Aleksandra and Stojkovic, Natasa and Deleva, Eleonora (2017) Examples 
of fold bifurcation in a one-dimensional systems. In: ITRO 2017, 22 June 
2017, Zrenjanin, Serbia.

 – Stojanova, Aleksandra and Stojkovic, Natasa and Kocaleva, 
Mirjana and Zlatanovska, Biljana and Martinovska Bande, Cveta (2017)
Application of VARK learning model on “Data Structures and Algorithms” 
course. In: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 
25-28 Apr 2017, Athens, Greece.

 – Kocaleva, Mirjana and Stojkovic, Natasa and Stojanova, 
Aleksandra and Krstev, Aleksandar and Zlatanovska,  
Biljana (2017) Improving on teaching curriculum of Calculus 2 at 
Technical Faculties. In: IEEE Global Engineering Education Conference 
(EDUCON), 25-28 Apr 2017, Athens, Greece.

 – Zlatanovska B., Dimovski D. Systems of diferential equations 
approximating the Lorenz system, Proceedings of the 4th Conference 
of Mathematical Society of Moldova CMSM, Chisinau, Republic of 
Moldova,(ISSN 9789975-71-915-5) June 25-July 2,2017

 – Bojana Koteska, Natasa Koceska, Monika Simjanoska, Toni Jost, Andrej 
Strahovnik, Radko Komadina, Magdalena Kostoska, Ana Madevska 
Bogdanova, Jurij Tasic and Janez Trontelj: “Continuous Vital Parameters 
Monitoring by Using Biosensors and Smart Technology Solution”. In: 
24th International Symposium on Emergency Medicine, pp. 201-204, 
Slovenian Society for Emergency Medicine (2017).

 – Natasa Koceska, Ivana Kozolovska, Bojana Koteska, Monika Simjanoska, 
Ana Madevska Bogdanova, Radko Komadina, Andrej Strahovnik 
and Anton Jošt, “Evaluation of wearable system for measuring vital 
parameters in clinical environment”, ICT Innovations 2017, 18-23 
September, Skopje, Macedonia. Web proceedings, ISSN: 1865-0937, pp. 
22-29.

 – Koceska, Natasa, and Vladimir Trajkovik. “Quality of experience using 
different mediapresentation types.” In Information Technology Based 
Higher Education and Training (ITHET), 2017 16th International 
Conference on, pp. 1-6. IEEE, 2017.

 – M. Kocaleva, A. Stojanova and N. Koceska. “Review: Using physiological 
parameters for evaluating User Experience”. International Conference 
on Information Technology and Development of Education-ITRO 2017, 
June 2017, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp:228-232, ISBN: 978-86-
7672-285-3.

 – K. Runcev, N. Koceska and T. Atanasova-Pacemska. “Tangible user 
interface for pre-school children learning”. International Conference on 
Information Technology and Development of Education-ITRO 2016, 
June 2016, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp:73-76, ISBN: 978-86-7672-
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285-3.
 – Zdravev, Zoran and Krstev, Aleksandar and Serafimovski, 

Dalibor (2017) Technology enabled flipped classroom tools and 
methodologies. In: The Eighth Internatonal Conference on e-Learning, 
28 Sept 2017, Belgrade, Serbia.

 – Krstev, Aleksandar and Krstev, Boris (2017) Application of Matlab 
Redefined and Modified Applications to Solve Problems of Interaction 
of Chemical Elements and Their Impact on the Environment. In: ITRO 
2017, 22 June 2017, Zrenjanin, Serbia.

 – Krstev, Dejan and Krstev, Aleksandar and Minovski, Robert and Krstev, 
Boris (2017) Exploring Educational Dilemmas Using the System 
Dynamics and Archetypes. In: ITRO 2017, 22 June 2017, Zrenjanin, 
Serbia.

 – Krstev, Aleksandar and Serafimovski, Dalibor and Krstev, 
Boris and Donev, Aleksandar (2017) Big data analysis and application 
of experimental research in the higher education process. In: VIII 
International Conference of Information Technology and Development 
of Education ITRO 2017, 22 June 2017, Zrenjanin, Serbia.

 – Serafimovski, Dalibor and Krstev, Aleksandar and Zdravev, 
Zoran (2017) Customizable Mobile Components as Supporting Tools 
for Blended Learning. In: VIII International Conference of Information 
Technology and Development of Education ITRO 2017, 22 June 2017, 
Zrenjanin, Serbia.

 – Trifunov, Zoran and Atanasova-Pacemska, Tatjana and Lazarova, 
Limonka and Miteva, Marija and Makrides, Gregory and Trifunov, 
Pance and Leova, Hristina and Lazarovska , Marija (2017) A Method for 
Increasing the Level of Knowledge in Mathematics. In: Proceedings of 
papers / VIII International Conference on Information Technology and 
Development of Education ITRO 2017. University of Novi Sad, Technical 
faculty „Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, Zrenjanin, pp. 
186-190. ISBN 978-86-7672-302-7

 – Atanasova-Pacemska, Tatjana and Jolevska-Tuneska, 
Biljana and Makrides, Gregory and Lazarova, Limonka and Miteva, 
Marija and Pacemska, Sanja and Trifunov, Zoran (2017) Increasing 
Motivation for Learning Mathematics Through Debate. In: Proceedings 
of papers / VIII International Conference on Information Technology and 
Development of Education ITRO 2017. University of Novi Sad, Technical 
Faculty „Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, Zrenjanin, pp. 
143-147. ISBN 978-86-7672-302-7

 – Simjanoska, Monika, Bojana Koteska, Magdalena Kostoska, Ana 
Madevska Bogdanova, Nevena Ackovska, and Vladimir Trajkovikj. 
“Information System for Biosensors Data Exchange in Healthcare.” 
In International Conference on ICT Innovations, pp. 230-239. Springer, 
Cham, 2016.

 – Simjanoska, Monika, Ana Madevska Bogdanova, and Sasho Panov. 
“Gene ontology analysis on behalf of improved classification of different 
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colorectal cancer stages.” In Computational Intelligence, pp. 487-500. 
Springer International Publishing, 2016.

 – Ana Madevska Bogdanova, Monika Simjanoska, Nevena Ackoska, 
Magdalena Kostoska, Bojana Koteska, Martin Tashkoski “Biosensors 
technology in massive civil disasters”, Proceedings of 23-rd International 
symposium on Emergency medicine, Portoroz, Slovenia, 9-11 June, 2016.

 – Kostoska, Magdalena, Bojana Koteska, Monika Simjanoska, Martin 
Tashkoski, Nevena Ackovska, and Ana Madevska Bogdanova. “eHealth 
Platform Prototype for Real-time Biosensor Data Transfer”, CIIT 2016, 
Bitola, the former Yugoslav Republic of Macedonia.

 – Ivana Kozolovska, Bojana Koteska, Monika Simjanoska and Ana 
Madevska Bogdanova, “Using Biomodule for Vital Parameters 
Measurement in Hospital Environment”, at the 14th International 
Conference on Informatics and Information Technologies, April 07-09, 
2017, Hotel Bistra, Mavrovo, the former Yugoslav Republic of Macedonia.

 – Bojana Koteska, Natasa Koceska, Monika Simjanoska, Toni Jost, Andrej 
Strahovnik, Radko Komadina, Magdalena Kostoska, Ana Madevska 
Bogdanova, Jurij Tasic and Janez Trontelj: “Continuous Vital Parameters 
Monitoring by Using Biosensors and Smart Technology Solution”. In: 
24th International Symposium on Emergency Medicine, pp. 201-204, 
Slovenian Society for Emergency Medicine (2017).

 – Natasa Koceska, Ivana Kozolovska, Bojana Koteska, Monika Simjanoska, 
Ana Madevska Bogdanova, Radko Komadina, Andrej Strahovnik 
and Anton Jošt, “Evaluation of wearable system for measuring vital 
parameters in clinical environment”, ICT Innovations 2017, 18-23 
September, Skopje, Macedonia. Web proceedings, ISSN: 1865-0937, pp. 
22-29.

 – Monika Simjanoska, Bojana Koteska, Ana Madevska Bogdanova, Nevena 
Ackovska, Vladimir Trajkovik and Magdalena Kostoska, “LoCLoP: Low-
cost/Low-processing Power Methodology for Deriving Heart Rate and 
Respiratory Rate in Time-critical Domain”, (submitted for publication). 

 – Aguareles, Maria and Bikov, Dusan and Canadell, Marta and Costa-
Miracle, Enric and Domingo, Carlos and Fernández-Sánchez, 
Jesús and Folguera, Núria and Saludes, Jordi and Stojanova, 
Aleksandra and Varbanov, Zlatko (2017) Searching for a Predictive Model 
for Burglaries in Catalonia. In: European Study Group with Industry, 25-
29 Jan 2016, Barcelona, Spain, published July 2017 

 – Mileva, Aleksandra and Dimitrova, Vesna (2017) On Recursive Derivates 
of k-ary Operations. In: The 4th Conference of Mathematical Society 
of the Republic of Moldova, dedicated to the centenary of Vladimir 
Andrunachievici (1917-1997), 28 June – 2 July 2017, Chisinau, Republic 
of Moldova.

 – Velinov, Aleksandar and Mileva, Aleksandra (2018) Power Consumption 
Analysis of Application Layer Protocols for the Internet of Things. 8th 
International Conference ICT Innovations 2016, 5-7 September, 2016, 
Ohrid, Macedonia.
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 – Tosheva, Sofija and Stojkovic, Natasa and Stojanova, Aleksandra 
and Zlatanovska, Biljana and Martinovska Bande, Cveta (2017) 
Implementation of adaptive “E-school” System. TEM Journal, 6 (1). pp. 
349-357. ISSN 2217-8309 / 2217-8333 (Online)

Регионални и домашни конференции со меѓународно учество
 – Apostoloski, Zoran and Golomeova, Mirjana and Golomeov, 

Blagoj and Krstev, Boris and Krstev, Aleksandar (2016) Biogas 
perspective and valuable source of energy. In: Podeks-Poveks’16, 11-13 
Nov 2016, Strumica, Macedonia.

 – Kocaleva, Mirjana and Stojanova, Aleksandra and Koceska, 
Natasa (2017) Review: Using physiological parameters for evaluating 
User Experience. In: ITRO 2017, 22 June 2017, Zrenjanin, Serbia.

Домашни списанија
 – K. Cekova, I. Stojanovic, “Deblurring Image with a Barcode” , Yearbook 

of the Faculty of Computer Science from Goce Delcev University – Stip, 
ISSN: 1857- 8691, Vol.4, No.4, pp. 71-76, 2016.

 – Krstev, Aleksandar and Krstev, Boris (2017) Mathematical modeling and 
using of the Matlab developed tools for industrial production and kinetic 
flotation modelling. Yearbook of the Faculty of Computer Science, 5 (5). 
pp. 13-20. ISSN 1857- 8691

 – Zlatanovska, Biljana and Kocaleva, Mirjana and Krstev, 
Aleksandar and Zdravev, Zoran (2016) E - testing against classical testing 
in subject Mathematics. Yearbook of the Faculty of Computer Science, 4 
(4). pp. 29-32. ISSN 1857- 8691

 – Kocaleva, Mirjana and Martinovska Bande, Cveta (2017) Споредба на 
алгоритми за класификација. Yearbook of the Faculty of Computer 
Science, 5 (4). pp. 27-36. ISSN 1857- 8691

 – Kocaleva, Mirjana and Risteska, Aleksandra (2017) Практична примена 
на едно – димензионалната бранова равенка. Yearbook of the Faculty 
of Computer Science, 5 (5). pp. 5-12. ISSN 1857- 8691

 – K. Anevska, M. Lukarevski, S. Malčeski: Some new fixed point theorems 
in 2-Banach spaces, Matematicki Bilten, Vol. 41, No. 2 (2017)

Нови избори на наставнички и соработнички кадар 

Име и презиме Звање Област Избор/ 
реизбор

Лимонка Коцева Лазарова доцент анализа и функционална 
анализа и применета 
математика и 
математичко 
програмирање
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Мирјана Коцалева асистент 
докторанд

информациони системи 
и програмирање и 
информатика

Васко Кокаланов доцент нумеричка анализа и 
симулација

Мартин Лукаревски вонреден 
професор

математика и 
диференцијални равенки

Моника Симјаноска асистент 
докторанд

вештачка интелигенција 
и системи

Александар Велинов асистент 
докторанд

информациони системи 
и програмирање

Други активности 
Печатење на информатор за Факултет за информатика за учебната 

2014/2015 година.
Факултетот за информатика е коорганизатор на следниве 

конференции: 

 – International Conference Mathematics: Applied која се одржува во 
Охрид, Република Македонија;

 – ICT Innovation, која се одржува во Охрид, Р. Македонија; 
 – Second International Workshop on Information Security, Assurance and 

Reliability in the Cloud (WISARC), 6-9 December, 2016, Shangai, China.

Јасмина Вета Буралиева
Учество на работилница во склоп на билатералниот 

научноистражувачки проект Македонија- Австрија “Frame theory and 
asymptotic analysis” која се одржа на Факултетот за електротехника и 
информациски технологии во Скопје.

Соопштенија на научни собири
 – International Conference “Young Women in Harmonic Analysis and 

PDE”, 2-4 December, 2016, Bonn, Germany.
 – Jasmina Veta Buralieva, Katerina Hadzi-Velkova Saneva and Sanja 

Atanasova, Abelian results for the directional short-time Fourier transform.
 – International Conference Mathematics Days in Sofia, July 10-14 2017 

Sofia, Bulgaria, 
 – Jasmina Veta Buralieva, Katerina Hadzi-Velkova Saneva and Sanja 

Atanasova, The Stockwell transform and asymptotic behavior of 
distributions”.

 – 1st International Conference of Applied Sciences, Engineering and 
Mathematics (ICASEM 2017), 5-7 May 2017, Struga, Macedonia

 – S. Atanasova. K. Hadzi-Velkova Saneva, J. Veta-Buralieva, Some 
continuity results for the Stockwell transform on distribution spaces.
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Билјана Златановска
Главен и одговорен уредник, член на Издавачки совет и член на 

Редакциски одбор за Годишниот зборник Vol.5 (No.5) 2016/2017, ISSN 
1857- 8691 на Факултет за информатика. 

Патувања на вработени во странство
 – ITRO Conference, 22 June 2017, Zrenjanin, Serbia;
 – 4th Conference of Mathematical Society of Moldova CMSM, June 25-

July 2,2017, Chisinau, Republic of Moldova;
 – ESGI – SI, 133rd European Study Group with Industry, September 25 – 

September 29, 2017 in Bled, Slovenia.

Учество на конгреси, семинари и сл
 – 4th Conference of Mathematical Society of Moldova CMSM, June 25-

July 2,2017, Chisinau, Republic of Moldova;
 – ITRO Conference, 22 June 2017, Zrenjanin, Serbia;
 – Multiplier events for “Integrating E-Learning and open educational 

resources into classroom”, June 23-25, 2017, Berovo, Macedonia;
 – ESGI – SI, 133rd European Study Group with Industry, September 25 – 

September 29, 2017 in Bled, Slovenia.

Елена Карамазова
Учество на конгреси, семинари и сл.

 – ITRO Conference, 22 June 2017, Zrenjanin, Serbia;
 – 1st International Conference Towards Sustainable Development, 27-28 

October 2017, Skopje, Macedoni.

Владо Гичев
Учество на конгреси, семинари и сл.

 – ITRO Conference, 22 June 2017, Zrenjanin, Serbia;

Наташа Стојковиќ
Патувања во странство

 – Софија (18- 25 септември) поради учество на 132st European Study 
Group with Industry работилница.

Александар Крстев
Патувања на вработени во странство

 – Стручно усовршување и работни состаноци во Бугарија и Шведска.
 
Учество на конгреси, семинари и сл.

 – Учество на работилница во од проектот iOERc Софија, Бугарија.
 – Учество на работилница од проектот iOERc во Финспанг, Шведска.
 – Учество на работилница од проектот iOERc во Берово, Македонија.
 – Учество на работилница од проектот iOERc во Охрид, Македонија.

Лимонка Коцева Лазарова
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Патувања на вработени во странство
 – Predicting the quantity of meat sold, ESGI, European Study Group with 

Industry, Bled Slovenia, 2017, September 24-29.

Марија Митева
Патувања на вработени во странство

 – 2-5 јуни 2017, Alba Iulia, Romania, работен состанок на проектот 
MATHDebate – the voice of students – searching excellence in math 
education throw increasing the motivation for learning. 

Моника Симјаноска
Патувања на вработени во странство

 – 24.10.2016 – 31.12.2016 – Престој на Институт „Јожеф Стефан“, 
Љубљана, Словенија.

 – 24.4.2017 – 30.0.2017 – Престој на Институт „Јожеф Стефан“, 
Љубљана, Словенија.

Душан Биков
Учество на конгреси семинари:

 – Национален семинар по теорија на кодирање „Стефан Додунеков” 
организиран од ИМИ-БАН во Тројан, Р. Бугарија 10-13 ноември 
2016.

 – Учество на школа Course and Workshop on Parallel Numerical Linear 
Algebra with Applications Sofia, March 28 – 31, 2017.

 – Учество на работилницата 131 Study Group with industry 15-19 May, 
2017, BEAZ Bilbao, Spain. 

 – Учество на 8th International Workshop on Parallel Symbolic Computation 
(PASCO), Kaiserslautern, Germany, (23 - 24 July 2017).

Патувања во странство:
 – Бугарија (10 – 13 ноември 2016 г.) поради учество на Национален 

семинар по теорија на кодирање „Стефан Додунеков”.
 – Бугарија (28 – 31 март 2017) поради учество на Course and Workshop 

on Parallel Numerical Linear Algebra with Applications.
 – Шпанија (15-19 ма, 2017) поради учество на 131 Study Group with 

industry.
 – Германија (23-24 јули 2017) поради учество на 8th International 

Workshop on Parallel Symbolic Computation (PASCO 2017).

Мирјана Коцалева
Учество на конгреси семинари:

 – 1. Учество на работилницата 131st European Study Group with Industry 
(ESGI 2017) во Билбао, Шпанија, 15- 19 мај 2017. 

 – 2. Учество на конференцијата ITRO во Зрењанин, Србија, 22 јуни 
2017.

 – 3. Учество во летна школа iV&L Net Training School: Vision and 
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Language Integration in Cognitive Robotics во Атина, 4-6 септември 
2017.

 – 4. МИОА-IBM | Работилница за Blockchain – Скопје, Македонија, 
29.11.2016.

 – 5. Учество на работилницата “Big Data processing and management 
concepts for new platforms“, - Sopron, Hungary, 23-24.02.2017. 

 – 6. Учество на работилницата „Развивање на соработка помеѓу 
високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните 
органи“ – Штип, Македонија, 10.4.2017.

Патувања во странство:
 – Билбао (15- 19 мај) поради учество на 131st European Study Group 

with Industry работилница.
 – Србија (22 јуни 2017) поради учество на конференцијата ITRO.
 – Атина (4-6 септември 2017) поради учество на летна школа.
 – Шопрон (23-24.2.2017) поради учество на работилница.

Александра Стојанова
Учество на конгреси семинари:

 – 1. Учество на работилницата 131st European Study Group with Industry 
(ESGI 2017) во Билбао, Шпанија, 15- 19 мај 2017. 

 – 2. Учество на конференцијата ITRO во Зрењанин, Србија, 22 јуни 
2017.

 – 3. Учество на конференцијата EDUCON 25-28 април 2017, Атина, 
Грција.

Патувања во странство:
 – Билбао (15- 19 мај) поради учество на 131st European Study Group 

with Industry работилница.
 – Србија (22 јуни 2017) поради учество на конференцијата ITRO.
 – Атина (25-28 април 2017) поради учество на конференција.
 –  Бугарија (1.10.2017) студиски престој.

Александра Милева
Патувања на вработени во странство

 – Учество на состанокот и работилницата на COST акцијата IC1306: 
Cryptography for Secure Digital Interaction во Амстердам, Холандија, 
во периодот од 27.3.2017 до 30.3.2017 година.

 – Евалуирање на H2020 проекти во Брисел, Белгија, октомври 2016 г.

Мартин Лукаревски
Награди и признанија 

 – Стипендија на DAAD за истражувачки престој на германски 
универзитет.

 – Истражувачки престој на високо рангираниот (top100) Leibniz 
University Hannover - јануари 2017 – април 2017, Leibniz University 
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Hannover.

Други активности
 – Координатор на 34. Балканска математичка олимпијада, BMO 34. 

2017 во Охрид.
 – Член на комисија за организација на натпреварите по математика за 

учениците од средното образование 2016/2017.

Зоран Златев
Патувања на вработени во странство

 – “Web based application for analyzing, storing and filtering seismic signals” 
- Zoran Zlatev, Vlado Gicev, Форум Електроника 2017, Технички 
универзитет - Софија.

Васко Кокаланов
 – Одбрана на докторска дисертација со наслов „Инстаракција тло-

констукција при влезни хармониски и импулсовни Р-SV бранови 
генерирани од подземни активности“, 12.2016.

Лимонка Коцева Лазарова

 – Одбрана на докторска дисертација со наслов „Нови прилози во 
неутрикс сметањето“, 12.2016.

Зоран Здравев
Публикации од проекти:

 – Zdravev, Zoran and Zlatanovska, Biljana and Krstev, Aleksandar 
and Stojanovic, Igor and Barbareev, Kiril (2017) Output 3 Integrating 
E-Learning and Open Educational Resources into Classroom” – iOERc. 
Erasmus + programme, Key Action 2 - Cooperation for Innovation and the 
Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for school education. 
(Submitted). 

 – Stoyanova, Lyudmila and Minkovska, Daniela and Goranova, Mariana 
and Aleksieva, Adelina and Gancheva, Veska and Evtimova, Maria 
and Zdravev, Zoran and Nakov, Ognyan (2016) Output 4 Integrating 
E-Learning and Open Educational Resources into Classroom” – iOERc. 
Erasmus + Programme, Key Action 2 - Cooperation for Innovation 
and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for school 
education. (Submitted).

 – Zdravev, Zoran and Zlatanovska, Biljana and Kocaleva, Mirjana and 
Krstev, Aleksandar and Barbareev, Kiril and Stojanovic, Igor (2016) 
Output 2 Integrating E-Learning and Open Educational Resources into 
Classroom” – iOERc. Erasmus + programme, Key Action 2 - Cooperation 
for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships 
for school education. (Submitted). 

 – Stoyanova, Lyudmila and Minkovska, Daniela and Zdravev, Zoran and 
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Aleksieva, Adelina and Nakov, Ognyan and Goranova, Mariana and 
Bojkov, Dimitar and Gancheva, Veska and Evtimova, Maria (2016) 
Output 1 Integrating E-Learning and Open Educational Resources into 
Classroom” – iOERc. Erasmus + Programme, Key Action 2 - Cooperation 
for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships 
for school education. (Submitted). 

Посета на странци на единицата

 – Проф. д-р Златко Варбанов од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” 
од Велико Трново, Бугарија, како дел од програмата Еразмус +.

 – Посета на проф. д-р Vaidas Giedrimas од UTENA UAS, од Литванија 
во рамките на Еразмус+ размената, од 11 до 15 април 2016 година.
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ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Вовед 
Технолошко-техничкиот факултет во студиската 2016/2017  година 

едуцираше високостручни кадри од областа на новите материјали и 
запознавањето со новите технологии, како и стекнувањето со нови 
знаења од областа на текстилот, дизајнот и менаџментот. Ова се 
постигнува со квалитетно студирање преку перманентно унапредување 
на организирањето на студиите и концептот на наставата, но и на 
научноистражувачките и апликативните активности на факултет во 
изминатава студиска 2016/2017 година.

Декан
Проф. д-р Винета Сребренкоска е избрана на 113. седница на 

Универзитетски сенат, одржана на 15.9.2015 година. 

Структура 
Број на вработени - наставници, соработници, административен 

кадар.

 Наставници
Р.бр. Презиме и име Звање

1 Сребренкоска Винета редовен проф.

2 Димески Димко вонреден проф.

3 Блажев Крсто редовен проф.

4 Мојсов Киро вонреден проф.

5 Јаневски Ацо вонреден проф.

6 Андроников Дарко вонреден проф.

7 Ќертакова Марија доцент

8 Јордева Соња доцент

Наставници од друга единица на УГД или друг универзитет:

Р.бр. Презиме и име Звање

1 Делипетров Марјан доцент

2 Крстев Александар доцент

3 Деспот Катерина вонреден проф.

4 Христо Петров редовен проф.

5 Атанасова- Пачемска Татјана вонреден. проф.
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6 Ристеска Светлана вонреден проф.

7 Иванова-Петропулос Виолета вонреден проф.

8 Димитријева- Кузманоска Ванѓа доцент

9 Ефремов Јордан доцент

10 Илиева Фиданка доцент

11 Митрев Саша редовен проф.

12 Кузелов Ацо редовен проф.

13 Михајлов Љупчо редовен проф.

Соработници и лаборанти
Р.бр. Презиме и име Звање

1 Ристеска Александра асистент-докторанд

2 Жежова Силвана асистент-докторанд

3 Голомеова-Лонгурова Сашка асистент-докторанд

4 Ристески Сања асистент-докторанд

Администрација
Р.бр. Презиме и име Звање

1 Ристова Елвира тех. секретар

2 Веселиновски Марјан економ 

3 Божинова Благица хигиеничар 

4 Ристов Марјан секретар

5 Гркова Данче референт на студентска служба

6 Маџоска Наташа референт на студентска служба

Катедри 
Катедри во состав на Факултетот се:
3.1. Катедра за текстилно и органско инжинерство 
3.2. Катедра за инженерство на материјали
3.3. Катедра за хемиско инженерство и регулација и управување со 

технолошки процеси
3.4. Катедра за конфекционирање и управување со конфекциски 

процеси
3.5 Катедра за дизајнирање на текстил и облека.
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Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети 

4.1. 51. редовна седница, 1.11.2016 година
Одлуки

 – Одлука за усвојување на извештај од комисија за оценка и одбрана на 
магистерски труд за студентот Симона Насева 2246.

 – Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски 
труд од студентот Бобан Пешовски со број на индекс 18333.

 – Одлука за отсуство од м-р Александра Ристеска, асистент-докторанд.

52. редовна седница, 9.11.2016 година
Одлуки

 – Одлука за избор на д-р Киро Мојсов во звање вонреден професор на 
Технолошко-технички факултет.

 – Одлука за усвојување на Годишниот извештај на деканот за учебната 
2015/2016 учебна година на Технолошко-технички факултет.

 – Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и програма за 
издавачка дејност на Технолошко-технички факултет за 2017 година.

 – Одлука за продолжување на рокот на студирање (второ продолжување) 
на студентот на втор циклус студии Марина Димитријева-Мастев со 
број на индекс 2243.

 – Одлука за промена на изборен предмет на студентот на втор циклус 
студии Марина Димитријева-Мастев со број на индекс 2243.

 – Предлог-одлука за признавање на испити на студентот Анета 
Трајкоска-Станојоска со број на индекс 18629.

53. редовна седница, 29.11.2016 година
Одлуки

 – Одлука за усвојување на Елаборатот за студиската програма на трет 
циклус студии – Наука и технологија на текстил во траење од 3 (три) 
години со 180 ЕКТС.

 – Одлука за определување на универзитетски изборни наставни 
предмети за студиските програми на трет циклус студии на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

54. редовна седница, 12.12.2016 година
Одлуки

 – Одлуки за запишување на примени кандидати на втор циклус на 
студии за учебната 2016/2017 година.

 – Одлука за полагање на диференцијални испити за запишување на втор 
циклус на студии за пријавениот кандидатот Даниел Димитријески, 
за учебната 2016/2017 година, на студиската програма Индустриски 
дизајн на текстил (двегодишни студии).
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 – Одлука за усвојување на Барање на главен истражувач проф. д-р 
Винета Сребренкоска за прифаќање на научноистражувачки проект. 

 – Одлука за усвојување на Барање на главен истражувач доц. м-р Ванѓа 
Димитријева-Кузманоска за прифаќање на научноистражувачки 
проект. 

 – Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните односи и 
работењето на Технолошко-техничкиот факултет.

 – Мислење за соодветноста на образованието на кандидатот од трет 
цикус студии Самоил Самак.

 – Мислење за соодветноста на образованието на кандидатот од трет 
цикус студии Филип Кочоски.

 – Одлука за издавање на е-учебник со наслов „Текстилни влакна“ од 
авторот проф. д-р Димко Димески.

 – Одлука за формирање рецензентски комисија за е-учебник со наслов 
„Текстилни влакна“ од авторот проф. д-р Димко Димески.

 – Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за 
студирање на Билјана Поп Методиева студент на втор циклус студии..

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год.

 – Предлог Одлука за усвојување на Барање бр. бр.0801-2/23 од 
12.12.2016 год. за одобрување на трошоци за патување од доц. м-р 
Ванѓа Димитријева- Кузманоска.

55. редовна седница, 26.12.2016 година
Одлуки

 – Одлука за усвојување на Деловник за работа на Наставно-научниот 
совет на Технолошко-техничкиот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.

 –  Одлука за усвојување на Барање за оправдано платено отсуство од 
проф. д-р Винета Сребренкоска.

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год.

 – Одлука за усвојување на Барање бр. 005-22/3 од 20.12.2016 год. од 
студентот Ана Гоцевска за активирање на студии.

56. редовна седница, 6.2.2017 година
Одлуки

 – Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните 
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време 
(ФРВ) од наставниците на Технолошко-техничкиот факултет за 
календарската 2016 год. 

 – Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс 
за избор на еден наставник во сите звања за научноистражувачко 
подрачје – техничко-технолошки науки, научноистражувачко поле 
- текстилна технологија (223), наставно-научна област - текстилно 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

382

механичко инженерство (22301) и технологија на облека (22303). 
 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на 

еден наставник во сите звања за научноистражувачко подрачје – 
техничко-технолошки науки, научноистражувачко поле - текстилна 
технологија (223), наставно-научна област - текстилно механичко 
инженерство (22301) и технологија на облека (22303). 

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год.

 – Одлука за определување на бројот на членовите на Наставно-научен 
совет на Технолошко-техничкиот факултет за летен семестар, 
учебната 2016/2017 год.

57. редовна седница, 21.2.2017 година
Одлуки

 – Одлука за формирање комисии за оценување за зимски и летен 
семестар учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.2302-56/4 од 5.5.2016 
год. за ангажираност на наставничкиот кадар и соработниците за 
зимски и летен учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за бројот на студенти кои се запишуваат во прва година на 
прв циклус универзитетски академски/стручни студии за учебната 
2017/2018 год. на Технолошко-технички факултет.

 – Одлука за број на студенти кои се запишуваат на втор циклус 
универзитетски (академски) студии - магистерски студии за учебната 
2017/2018 год. на Технолошко-технички факултет.

58. редовна седница, 20.3.2017 година
Одлуки

 – Одлука за избор на д-р Соња Јордева во звање доцент за наставно-
научните области текстилно механичко инженерство и технологија 
на облека. 

 – Одлука за усвојување на Барање бр. 1002-29/15 од 15.2.2017 год. за 
активирање на студии од Емилија Славкова, студент на втор циклус 
студии. 

 – Одлука за усвојување на Барањето бр. 0801-2/2 од 20.3.2017 год. за 
издавање на е-скрипта „Креирање на облека“ од авторот доц. м-р 
Ванѓа Димитриева-Кузманоска и коавторот асистент-докторанд м-р 
Сања Ристески.

 – Донесување Одлука за за избор на рецензенти за издавање на е-скрипта 
„Креирање на облека“ од авторот доц. м-р Ванѓа Димитриева-
Кузманоска и коавторот асистент-докторанд м-р Сања Ристески.

 – Донесување Одлука по Барање за одобрување на отсуство бр.0801-
2/1 од 17.3.2017 год. од проф. д-р Винета Сребренкоска.

59. редовна седница, 29.3.2017 година
Одлуки
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 – 1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс 
за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област 
дизајнирање на текстил и облека и технологија на конфекција. 

 – 2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите звања за наставно-научната област дизајнирање на 
текстил и облека и технологија на конфекција. 

 – 3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс 
за избор на еден асистент-докторанд за научната област текстилни и 
технички влакна и хемија на текстилот.

 – 4. Одлука за усвојување на Барање за одобрување на отсуство за 
патување во странство бр.0801-2/4 од 20.03.2017 год. од асистент-
докторанд м-р Сања Ристески.

 – 5. Одлука за усвојување на Барање за одобрување на отсуство за 
патување во странство бр.0801-2/3 од 20.3.2017 год. од асистент-
докторанд м-р Силвана Жежова.

60. редовна седница, 8.5.2017 година
Одлуки

 – Одлука за потврдување на избор на асистент-докторанд м-р 
Силвана Жежова за член во Наставно-научниот совет од редот на 
соработниците.

 – Одлука за избор на д-р Марија Ќертакова во наставно-научно звање 
доцент за наставно-научните области дизајнирање на текстил и 
облека и технологија на конфекција. 

 – Одлука за покренување постапка за распишување на Конкурс за 
избор на еден наставник за наставно-научните области полимерни 
материјали и композитни материјали. 

 – Одлука за покренување постапка за распишување на Конкурс за 
избор на еден наставник за наставно-научните области полимерно 
инженерство и анализа и синтеза на процеси.

 – Одлука за за покренување постапка за распишување на Конкурс 
за избор на еден наставник за наставно-научните области органска 
хемиска технологија и биоинженерство. 

 – Одлука за усвојување Барање за одобрување на отсуство бр.0801-2/5 
од 5.5.2017 год. од проф. д-р Винета Сребренкоска. 

 – Одлука за усвојување Барање за одобрување на отсуство бр.0801-2/6 
од 5.5.2017 год. од проф. д-р Винета Сребренкоска.

 – Одлука за прифаќање пријавата за дипломски труд дел. бр.1005-18/6 
од 28.4.2017 год. од кандидатот Фросина Величковска.

 – Одлука за усвојување Барање бр. 1005-17/2 од 10.04.2017 година 
од Анета Трајкоска Станојоска за признавање на испити положени 
на Природно-математички факултет на Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје.

 – Одлука за усвојување Барање бр.1005-11/1 од 12.4.2017 год. за 
повторување на завршно оценување од студентот Стефан Максимов.
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61. редовна седница, 29.5.2017 година
Одлуки

 – Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар и соработниците 
на Технолошко- технички факултет во зимскиот/летниот семестар 
во учебната 2017/2018 година, за прв циклус на универзитетски 
академски студии. 

 – Одлука за формирање на Конкурсна комисија за прием на документи 
и електронска обработка на податоци за запишување на нови студенти 
во прва година на прв циклус универзитетски академски студии за 
учебната 2017/2018 година на Технолошко-техничкиот факултет.

 – Одлука за усвојување на Пријава за изработка на дипломски труд од 
студентот на прв циклус студии Бранкица Георгиевска. 

 – Одлука за усвојување на Барање бр. 1002-29/32 од 10.5.2017 година 
од студентот на втор циклус студии Билјана Поп Методиева за 
продолжување на рокот за студирање.

 – Предлог-мислење по Барање бр. 1002-82/21 од 10.5.2017 година од 
Билјана Поп Методиева, за ослободување при продолжување на 
рокот за студирање. 

 – Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на студиската 
програма Наука и технологија за композитни материјали на 
македонски јазик за трет циклус студии. 

62. редовна седница, 5.7.2017 година
Одлуки

 – Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за 
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната области 
композитни материјали и полимерни материјали. 

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите звања за наставно-научната области композитни 
материјали и полимерни материјали. 

 – Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за 
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната области 
анализа и синтеза на процеси и полимерно инженерство.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите звања за наставно-научната области анализа и 
синтеза на процеси и полимерно инженерство. 

 –  Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за 
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната области 
органска хемиска технологија и биоинженерство. 

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите звања за наставно-научната области oрганска 
хемиска технологија и биоинженерство. 7. Донесување Предлог-
одлука за одобрување трошоци за патување за студентите од 
наставниот центар Прилеп, вклучени на манифестацијата „Крушево 
етноград”.

 – Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на магистерскиот 
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труд од кандидатот Марина Димитријева-Мастев под наслов „Примена 
на методологијата на Бенчмаркинг во етнолошката поставка на 
влашки носии“.

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год.

 – Одлука за усвојување Барањето бр.1005-22/1 од 6.6.2017 год. од 
Ангелина Ампова за продолжување на студиите по прекинување.

 – Одлука за усвојување на Барањето бр. 1005-27/1 од 7.6.2017 год. од 
Пецо Стоикоски.

63. редовна седница, 25.8.2017 година
Одлуки

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на Наташа Мирческа, 
студент на втор циклус студии.

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд 
на Билјана Поп Методиева, студентот на втор циклус студии.

 – Одлука за формирање комисии за завршно оценување за зимски/
летен семестар, учебната 2017/2018 г.

 – Одлука за префрлување на студент Маја Трајанована на Технолошко-
техничкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. 

 – Одлука за префрлување на студент Кристијан Стојанов на 
Технолошко-техничкиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ – Штип. 

 – Одлука за усвојување на Барање бр. 1005-22/3 од 17.8.2017 год. за 
активирање студии одстудентот Стевчо Алексовски.

 – Одлука за усвојување на Барање бр. 1005-22/2 од 10.8.2017 год. за 
активирање студии од студентот Иван Гицов.

 – Одлуказа усвојување на Барање бр. 1005-22/1 од 18.8.2017 год. за 
активирање студии од студентот Христијан Барлески.

 – Одлука за усвојување на Барање бр. 1005- 23/1 од 17.8.2017 год. за 
промена на статус на студирање од редовен во вонреден на студент од 
студентот Ирена Стојаноска.

 – Одлуказа усвојување на Барање бр. 1005- 22/4 од 17.8.2017 год. за 
стекнување на диплома за четиригодишно образование од студентот 
Рубинчо Седловски.

 – Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/9 од 24.8.2017 год. од 
асистент-докторанд м-р Силвана Жежова за оправдано платено 
отсуство.

 – Одлуказа усвојување на Барање бр. 0801-2/10 од 24.8.2017 год. од 
асистент-докторанд м-р Александра Ристеска за оправдано платено 
отсуство.

 – Одлука за прифаќање пријава за наслов на тема на магистерскиот труд 
од кандидатот Наташа Мирческа под наслов „Текстил за балистичка 
заштитна облека – апликација и перформанси“.

 – Одлука за усвојување на Барање бр.0801-2/8 од 18.8.2017 год. од доц. 
д-р Марија Ќертакова за оправдано платено отсуство.
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 – Мислење за развој на Технолошко-технички факултет.
 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 

труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год.
 – Одлука за прифаќање на Стратегија за развој на Технолошко-

технички факултет.
 – Одлука за усвојување на барањето бр. 1005-17/4 од 7.9.201 7година 

од Сања Димова, за признавање на испити/активности остварени при 
Еразмус мобилност.

 – Одлуказа усвојување на Барањето бр. 1005-17/3 од 7.9.2017 година 
од Тања Димова, за признавање на испити/активности остварени при 
Еразмус мобилност.

64. редовна седница, 18.9.2017 година
Одлуки

 – Предлог-одлука за избор на д-р Винета Сребренкоска во наставно-
научно звање редовен професор за наставно-научните области 
композитни материјали и полимерни материјали (Конкурс „Нова 
Македонија“ и „Коха“ на 19.6.2017 год., Реферат бр. 195 од 1.9.2017 
год.).

 – Одлука за избор на д-р Ацо Јаневски во наставно-научно звање 
вонреден професор за наставно-научните областиАнализа и синтеза 
на процеси и полимерно инженерство (Конкурс „Нова Македонија“ и 
„Коха“ на 19.6.2017 год., Реферат бр. 195 од 1.9.2017 год.).

 – Одлука за избор на д-р Дарко Андроников во наставно-научно звање 
вонреден професор за наставно-научните области органска хемиска 
технологија и биоинженерство (Конкурс „Нова Македонија“ и 
„Коха“ на 19.6.2017 год., Реферат бр. 195 од 1.9.2017 год.).

 – Одлука за прифаќање на извештајот од комисија за оценка на 
магистерскиот труд и определување на датум за одбрана за кандидатот 
Билјана Поп Методиева, студентот на втор циклус студии.

 – Одлука за преземање на обврски од проф. д-р Донка Барџиева-
Трајковска.

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год.

 – Одлука за ангажирање на визитинг професор - проф. д-р Христо 
Петров од Р. Бугарија.

 – Одлука за број на членови на Наставно-научен совет на Технолошко-
технички факултет за зимски семестар за учебната 2017/2018 година.

 – Одлука за издавање е-скрипта со наслов „Механичка и текстилна 
технологија 1“ од авторот доц. м-р Соња Јордева и коавторот асистент 
докторанд м-р Силвана Жежова.

 – Одлука за избор на рецензенти за издавање е-скрипта со наслов 
„Механичка и текстилна технологија 1“ од авторот доц. м-р Соња 
Јордева и коавторот асистент-докторанд м-р Силвана Жежова.

 – Донесување Одлука за одобрување на област на научно усовршување 
за м-р Сања Ристески.
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 – Одлука за активирање на студии за студентот Марија Ендоска, со 
индекс 18639 на студиската програма Нови технологии и материјали 
– Прилеп. 

 – Одлука за активирање на студии за студентот Марија Јакимоска, со 
индекс 18442, на студиската програма Текстил, дизајн и менаџмент 
– Прилеп.

 – Одлука за Ангела Лазарова за промена на статусот на студирање од 
редовен во вонреден студент, со индекс бр.18373, редовен студент на 
студиската програма Текстилно инженерство - Штип.

 – Одлука за Бисера Петковски за промена на статус на студирање 
редовен во вонреден студент на студиската програма Текстилно 
инженерство – Штип.

 – Одлука за Наташа Стојаноска, со индекс бр.18485, за промена на 
чачинот на студирање од редовен во вонреден на студиската програма 
Текстил дизајн и менаџмент – Прилеп. 

 – Одлука за Сашка Спироска, со индекс бр.18483, за промена на 
начинот на студирање од редовен во вонреденна студиската програма 
Текстил дизајн и менаџмент – Прилеп. 

 – Одлука за активирање на студии на студентот Анѓела Лазарова со 
број на индекс 18373 на студиската програма Текстилно инженерство 
- Пробиштип.

 – Одлука за Ангеловски Кристијан за промена на статусот на студирање 
од редовен во вонреден студент, со индекс бр.18331, редовен студент 
на студиската програма Нови технологии и материјали-Пробишттип.

 – Одлука за активирање на студии за студентот Ангелика Ампова, 
со индекс 1821 на студиската програма Текстилно инженерство - 
Пробиштип.

 – Одлука за активирање на студии на студентот Адријана Арсова со 
број на индекс 18165 на студиската програма Текстилно инженерство 
- Пробиштип.

65. редовна седница, 17.10.017 година
Одлуки

 – Одлука за усвојување на Предлог-годишниот план и програма за 
издавачка дејност на Технолошко-технички факултет за 2018 година.

 – Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на 
студенти на втор циклус студии за учебната 2017/2018 година.

 – Одлука за издавање е-скрипта со наслов „Современа уметност и 
дизајн“ од авторот доц. м-р Јордан Ефремов.

 – Одлука за избор на рецензенти за издавање е-скрипта со наслов 
„Современа уметност и дизајн“ од авторот доц. м-р Јордан Ефремов.

 – Одлука за службено отсуство, поради учество на симпозиум за 
вработениот доц. д-р Соња Јордева во Лесковац, Р. Србија.

 – Одлука за службено отсуство и покривање на трошоци, поради 
присуство на состанок за вработениот проф. д-р Винета Сребренкоска 
во Израел.
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 – Одлука за службено отсуство, поради присуство на симпозиум за 
вработениот проф. д-р Винета Сребренкоска во Лесковац, Р. Србија.

 – Одлука за промена на статус од редовен во вонреден по Барање број 
1005-23/7 од 6.10.2017 година од студентот Надица Маркова, 18354.

Техничка опременост 

Р.бр. Опрема Намена Количина
1. i. Персонални компјутери Кабинети 6
2. ii. Персонални компјутери Лабораторија 16
3. iii. Преносни компјутери Работа на проект 3
4. iv. Преносни компјутери Настава и работа на 

проект
11

5. Печатачи Настава 2
6. Печатач /фотокопир Администрација 1
7. LCD проектори преносни настава 2
8. LCD проектори монтирани Предавална 1 1
9. Фотоапарат Настава 1
10. IP телефони Администрација 16
11. Клима уреди Предавални 1
12. Клима уреди Администрација 2
13. Клима уреди Рак соба 1
14. Интернет киосци Студенти 2

Просторни услови 
За изведување на наставата во сите студиски години обезбедени се 

инфраструкурни услови и тоа:
 – има доволен број на предавални, училници кабинети и лаборатории;
 – има доволен број на санитарни јазли;
 – предавалните се опремени со соодветен мебел;
 – интернет приклучоци се поставени во сите простории;
 – недостига опременост на лаборатории, особено за конструкција 

на облека и технологија на облека кои се основа за текстилното 
инженерство и кои се потребни за студентите во трета и четврта 
година од нивните студии.
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Преглед на просториите со кои располага факултетот:
Р.бр. Просторија Број на места м2 Локација

1. Предавална 1 80 72
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2. Училница 1 40 36

3. Училница 2 40 36

4. Училница 3 40 36

5. Училница 4 24 30

6. Кабинет по 
информатика

32 42

7. Кабинет по 
информатика

/ 42

8. Лаб. 1 (во припрема) / 40

9. Лаб. 2 (во припрема) 40

10. Лаб. 3 (во припрема) 40

Издавачка дејност 
Предметите од студиските години се покриени со соодветни 

учебници, скрипти, и авторизирани предавања (дел од нив се рецензирани, 
а дел се во постапка на рецензирање) кои се во склад со Правилникот за 
остварување на издавачката дејност во рамките на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ - Штип. Потребните програми за работа и материјали за сите 
предмети се достапни преку електронско учење односно преку порталот 
за електронско учење Moodle. На студентите, редовни и вонредни им е 
овозможен едноставен пристап до сите потребни материјали, информации, 
извештаи и др. како и постојан контакт со наставниците и соработниците.

Наставничкиот и соработничкиот кадар работи и подготвува скрипти 
и учебни помагала по соодветните предмети кои се ставени во планот за 
издавачкa дејност за 2017 година и тоа:

 – Текстилни влакна (е-учебник) од авторот проф. д-р Димко Димески;
 – Креирање на облека (е-скрипта) од авторот доц. м-р Ванѓа 

Димитриева-Кузманоска и коавторот асистент-докторанд м-р Сања 
Ристески.
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 – Механичка текстилна технологија 1 (е-скрипта) од авторот доц. д-р 
Соња Јордева и коавторот асистент-докторанд м-р Силвана Жежова;

 – Современа уметност и дизајн (е-скрипта) од авторот доц. м-р Јордан 
Ефремов.

Научноистражувачка работа 
Факултетот учествува во два меѓународни проекти и во еден 

научноистражувачки проект финансиран од УГД. 

Домашни/меѓународни проекти
Датум
од-до

Наслов на 
проектот Позиција 

Опис на активностите во тек на 
проектот:

2013-
2017

COST Action 
TU1205 Next 
generation design 
guidelines for 
composites in 
construction

МС член од 
УГД 

Во рамките на оваа акција се 
одржуваат состаноци со сите 
партнери со цел вмрежување 
меѓу истражувачи од иста 
област. Во рамките на оваа 
активност работиме на 
композитни материјали врз база 
на високоперформансни влакна и 
епоксидна смола.

2013-
2017

COST Action 
TU1301 Norm for 
building materials 
(NORM4BUILDING)

МС член од 
УГД

Во рамките на оваа акција се 
одржуваат состаноци со сите 
партнери со цел вмрежување 
меѓу истражувачи од иста област. 
Во рамките на оваа активност 
работиме на композитни 
материјали врз база на 
неоргански материјал и органски 
полнители.

Координатор
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2015 - 
2019

COST Action FP 
1405 Active and 
intelligent fibre-
based packaging 
- innovation and 
market introduction 
(ActInPak)

МС член од 
УГД

Во рамките на оваа акција се 
одржуваат состаноци со сите 
партнери со цел вмрежување 
меѓу истражувачи од иста област. 
Во рамките на оваа активност 
работиме на композитни 
материјали врз база на природни 
материјали – биоматеријали, а за 
нивна апликација за паковање на 
храна.

2016 - 
2020

COST Action CA 
15202 Self-healing 
As preventive 
Repair of COncrete 
Structures

МС член од 
УГД

Во рамките на оваа акција се 
одржуваат состаноци со сите 
партнери со цел вмрежување 
меѓу истражувачи од иста област. 
Во рамките на оваа активност 
работиме на полимерни 
композитни материјали кои треба 
да се користат во градежните 
материјали за нивно репарирање 
и за self-helling.

2017-
2019

Дизајн и 
производство 
на полимерни 
композитни 
структури врз 
основа на текстил

К
оо

рд
ин

ат
ор

Во рамките на овој проект ќе се 
работи на примена на различен 
текстил со различни геометрии 
и различни полимерни матрициа 
во добивање на полимерни 
композитни материјали како 
структурни елементи. Ќе се 
користат различни технологии во 
нивно добивање.

Објавени трудови 
 – Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Srebrenkoska, 

Vineta and Filiposki, Oliver and Lazarevski, Ilija and Jovanovic-
Malinovska, Ruzica (2017) Application of methods and techniques for 
quality in the Macedonian companies. Quality - Access to Success, 18 
(160). pp. 73-78. ISSN 1582-2559.

 – Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and Lazarevski, 
Ilija and Srebrenkoska, Vineta and Gjorshevski, Hristijan(2017) Measuring 
the Business Results in the Macedonian Companies. TEM Journal, 6 (3). 
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pp. 558-566. ISSN 2217-8309 / 2217-8333 (Online).
 – Spasova, Sanja and Srebrenkoska, Vineta (2017) Design and construction 

of advanced model of protective clothes. Tekstilna industrija, 64 (1). pp. 
29-35. ISSN 0040-2389.

 – Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Srebrenkoska, 
Vineta and Filiposki, Oliver and Lazarevski, Ilija and Jovanovic-
Malinovska, Ruzica (2017) Analysis of the current conditions in the 
Macedonian companies concerning the quality of products, services and 
processes. Quality - Access to Success, 18 (156). pp. 65-72. ISSN 1582-
2559.

 – Spasova, Sanja and Srebrenkoska, Vineta and Zhezhova, 
Silvana (2017) APPLYING OF DIFFERENT FABRICS FOR DESIGN 
OF THE PROTECTIVE MILITARY CLOTHES. Quality of Life, 8 ((1-
2)). pp. 56-63. ISSN 1986-602X.

 – Srebrenkoska, Vineta and Dimeski, Dimko and Bogoeva-Gaceva, 
Gordana (2016) Application of Factorial Experimental Design in Predicting 
Mechanical Properties of Polypropylene based Composites. International 
Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), 5 (2). pp. 95-99. 
ISSN 2278-0181.

 – Pop Metodieva, Biljana and Zhezhova, Silvana and Srebrenkoska, 
Vineta and Naseva, Simona and Srebrenkoska, Sara (2016) Design 
of polymer composite pipes produced by filament winding 
technology. Machines, Technologies, Materials, 10 (1). pp. 23-26. ISSN 
1313-0226.

 – Mojsov, Kiro and Janevski, Aco and Andronikov, Darko and Gaber, 
Stevan (2017) Determination of weight loss of cotton fabrics in enzymatic 
treatment. Tekstilna industrija, 64 (1). pp. 44-48. ISSN 0040-2389.

 – Sofijanova, Elenica and Andronikov, Darko and Ignjatova, 
Vesna (2017) Влијанието на ситуациски менаџерски стилови во 
организациското однесување. Yearbook, Faculty of Economics, Goce 
Delcev University - Stip, 12 (9). pp. 186-192. ISSN 1857- 7696.

 – Jordeva, Sonja and Mojsov, Kiro and Andronikov, Darko and Janevski, 
Aco and Gaber, Stevan (2016) The effects of the duration of cold 
maceration on the composition and sensory properties of Smederevka 
wines. Advanced Technologies, 5 (2). pp. 67-70. ISSN 2217-9720.

 – Mojsov, Kiro (2017) Enzymatic treatment of wool fabrics - opportunity 
of the improvement on some physical and chemical properties of the 
fabrics. The Journal of the Textile Institute, 108 (7). pp. 1136-1143. ISSN 
0040-5000 (Print), 1754-2340 (Online).

 – Jordeva, Sonja and Kortoseva, Sonja and Mojsov, Kiro and Zhezhova, 
Silvana and Spasova, Sanja and Dimitrijeva, Vanga (2017) The influence 
of the structural characteristics of cotton and pоlyester knitted fabrics 
on the thermo-physiological comfort. Advanced technologies, 6 (1). pp. 
1-93. ISSN 2406-3037.

 – Mojsov, Kiro (2017) New and Future Developments in Microbial 
Biotechnology and Bioengineering. In: New and Future Developments in 
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Microbial Biotechnology and Bioengineering. ELSEVIER, Amsterdam, 
Netherlands, pp. 215-222. ISBN 978-0-444-63505-1.

 – Stojanova, Violeta and Petrov, Gose and Blažev, 
Krsto (2016) Фораминиферна фауна од палеогените седименти на 
територијата на Република Македонија. Geologica Macedonica - 
Special Issue, 4 (2). pp. 361-368. ISSN 0352-1206.

 – Delipetrov, Todor and Blažev, Krsto and Doneva, Blagica and Popovski, 
Risto (2016) Map of the moho discontinuity of the Republic of 
Macedonia. Посебно издание на Geologica Macedonica, 4 (2). pp. 493-
496. ISSN 0352-1206.

 – Trajković, Dušan and Jordeva, Sonja and Tomovska, Elena and Zafirova, 
Koleta (2017) Polyester Apparel Cutting Waste as Insulation Material. The 
Journal of the Textile Institute, 108 (7). pp. 1238-1245. ISSN 0040-5000 
(Print), 1754-2340 (Online).

 – Tomovska, Elena and Jordeva, Sonja and Trajković, Dušan and Zafirova, 
Koleta (2017) Attitudes towards managing post-industrial apparel cuttings 
waste. The Journal of the Textile Institute. ISSN 0040-5000 (Print), 1754-
2340 (Online).

 – Jordeva, Sonja and Mojsov, Kiro and Andronikov, Darko and Janevski, 
Aco and Gaber, Stevan (2016) The effects of the duration of cold 
maceration on the composition and sensory properties of Smederevka 
wines. Advanced Technologies, 5 (2). pp. 67-70. ISSN 2217-9720.

 – Kocaleva, Mirjana and Risteska, Aleksandra (2017) Практична примена 
на едно – димензионалната бранова равенка. Yearbook of the Faculty 
of Computer Science, 5 (5). pp. 5-12. ISSN 1857- 8691.

 – Dimovski, Igor and Risteska, Aleksandra (2016) Didactic principle of 
visualization in mathematics. ITRO 2016. ISSN ISBN: 978-86-7672-
285-3.

Нови избори на наставнички и соработнички кадар 
 – Наставно-научниот совет на својата 52. седница 9.11.2016 година го 

избра д-р Киро Мојсов во звање вонреден професор.
 – Наставно-научниот совет на својата 58. седница 20.3.2017 година ја 

избра д-р Соња Јордева во звање доцент.
 – Наставно-научниот совет на својата 60. седница 8.5.2017 година ја 

избра д-р Марија Ќертакова во звање вонреден професор.
 – Наставно-научниот совет на својата 64. седница 18.9.2017 година го 

избра д-р Дарко Андроников во звање вонреден професор.
 – Наставно-научниот совет на својата 64. седница 18.9.2017 година го 

избра д-р Ацо Јаневски во звање вонреден професор.
 – Наставно-научниот совет на својата 64. седница 18.9.2017 година 

даде предлог за д-р Винета Сребренкоска за избор во звање редовен 
професор.
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Р.бр
Име и 
презиме

Звање Област

1 Киро Мојсов вонреден 
професор

органска хемиска технологија

2 Соња Јордева доцент текстилно механичко инженерство и 
технологија на облека

3 Марија 
Ќертакова

доцент дизајнирање на текстил и облека и 
технологија на конфекција

4 Дарко 
Андроников

вонреден 
професор

органска хемиска технологија и 
биоинженерство

5 Ацо Јаневски вонреден 
професор

анализа и синтеза на процеси и 
полимерно инженерство

6 Винета 
Сребренкоска

редовен 
професор

композитни материјали и полимерни 
материјали

Други активности 
Информатор за студентите за учебната 2016/2017 година за студиските 

програми Текстилно инженерство, Текстил, дизајн и менаџмент, Нови 
технологии и материјали и Прехранбена технологија. 

Учество на конгреси, семинари 

 – Проф. д-р Винета Сребренкоска во период од 23.1.2017 год. до 
30.1.2017 присуствуваше на состанок и обука во Мадрид, Шпанија 
врз основа на COST Action: CA15202.

 – Проф. д-р Винета Сребренкоска во период од 2.4.2017 год. до 7.4.2017 
година присуствуваше на состанок и обука во Будимпешта, Унгарија 
врз основа на COST Action: TU 1207.

 – Проф. д-р Винета Сребренкоска во период од 22.6.2017 год. 
до 28.6.2017 година присуствуваше на состанок и обука во 
Фридрихштафен, Германија врз основа на COST Action: CA15202.

 – Проф. д-р Винета Сребренкоска во период од 4.6.2017 год. до 9.6.2017 
година присуствуваше на состанок во Рим, Италија, по основ на 
COST Action: TU 1301.

 – Асистент-докторанд Александра Ристеска во период од 18.9.2017 год. 
до 29.9.2017 год.учествуваше на CEEPUS летна школа 2017 год. со 
наслов „Interdisciplinary approach in shaping sustainable public space“ 
во Гливице, Полска.

 – Асистент-докторанд Силвана Жежова во период од 18.9.2017 год. 
до 29.9.2017 год.учествуваше на CEEPUS летна школа 2017 год. со 
наслов „Interdisciplinary approach in shaping sustainable public space“ 
во Гливице, Полска.

 – Доц. д-р Соња Јордева во периодот од 20.10.2017 год. до 21.10.2017 
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год. учествуваше на 12th Symposium “Novel Technologies and 
Economic Development” во Лесковац, Р. Србија со презентација на 
научен труд.

 – Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 20.10.2017 год. до 
21.10.2017 год. учествуваше на 12th Symposium “Novel Technologies 
and Economic Development” во Лесковац, Р. Србија со пленарно 
предавање.
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ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ

Вовед 
Мисија: Заедницата на критички и рефлективни истражувачи 

со силно изразена желба за учење за пренесување и за споделување на 
наученото носи име Факултет за образовни науки. 

Ние сме силна, инспиративна и отворена заедница за сите млади луѓе 
– сегашни и идни студенти кои ги обединува желбата за работа со деца од 
предучилишна и рана училишна возраст и оние кои сакаат да ја изучуваат 
историјата на човекот и доказите за неговото битисување.

Визија: Да создадеме меѓународно препознатлива високообразовна 
институција за образование на наставници, воспитувачи, историчари и 
археолози преку: реализација на квалитетно образование втемелено на 
концепцијата за доживотно учење и научните дострели во педагошката 
наука, историјата и археологијата; зајакнување и проширување на 
меѓународните партнерства; масивизација на мобилноста на студентите и 
на вработените; интернационализација на научно-истражувачката работа. 

Активни студиски програми за прв циклус студии: 
–– Одделенска настава (Штип и Струмица); 
–– Предучилишно воспитување (Штип и Струмица); 
–– Историја (Штип);
–– Археологија (Штип);
–– Историја со археологија - наставна насока (Штип).

Активни студиски програми за втор циклус студии: 
1. Магистерски студии: Менаџмент во образованието и образовна 

политика, Училишна педагогија, Предучилишна педагогија, 
Социјална педагогија, Дидактика. 

2. Специјалистички студии: Методика на наставата по религиско 
образование, Специјалистички студии за стекнување на 
наставнички компетенции за предметни наставници и 
Специјалистички студии од областа на предучилишното 
воспитание и образование.

Активни студиски програми за трет циклус студии: Училишна 
педагогија и Воспитанието и образованието во раниот детски развој. 

На Факултетот се реализира и Програма за стекнување на 
педогошко-психолошка и методска подготовка за кандидати кои 
завршиле ненаставнички факултети, а избрале или ќе изберат да работат 
како наставници.

Декан 
Ректорот проф. д-р Блажо Боев на својата 113. седница одржана на 

15.9.2015 г. на Универзитетски сенат донесе Одлука за потврдување на 
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Одлука од ректорот на Универзитетот за избор на декан проф. д-р Соња 
Петровска на Факултетот за образовни науки, со Одлука бр. 0201-970/12 
од 15.9.2015 г.

Структура

Во реализацијата на наставата во учебната 2015/2016 година како 
редовно вработени учествуваат 11 редовни професори, 6 вонредни 
професори, 9 доценти, 1 магистер на науки (асистент-докторанд) и 2 
стручњаци од праксата. Вкупно 28 од кои 7 се надворешно ангажирани.

Име и презиме Звање
Во редовен 

работен 
однос

Со 
договор за 

ангажирање
д-р Блаже Китанов редовен проф. да не
д-р Снежана Ставрева 
Веселинова

редовен проф. да не

д-р Стеван Алексоски редовен проф. да не

д-р Тодор Чепреганов редовен проф. да не

д-р Соња Петровска редовен проф. да не

д-р Снежана Мирасчиевa редовен проф. да не

д-р Емилија Петрова Ѓорѓева редовен проф. да не

д-р Никола Смилков редовен проф. да не

д-р Виолета Николовска редовен проф. да не
д-р Снежана Јованова 
Митковска

вонреден проф. да не

д-р Трајче Нацев вонреден проф. да не

д-р Кирил Барбареев
вонреден 
професор

да не

д-р Билјана Попеска доцент да не

д-р Стојко Стојков доцент да не

д-р Деспина Сивевска доцент да не

д-р Трајче Стојанов доцент да не

д-р Даниела Коцева доцент да не

Д-р Оливер Цацков доцент да не

Д-р Верица Јосимовска доцент да не

Д-р Ирена Китанова доцент да не
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Д-р Благој Делипетров вонр. проф. да не

М-р Јадранка Рунчева
асистент 
докторант

да не

Марјан Ристов секретар да не

Бистра Василева - Ушинова
технички 
секретар

да не

Милена Цацкова референт да не

Д-р Митко Панов редовен проф. не да

Д-р Драѓи Ѓорѓиев редовен проф. не да
Д-р Катерина Младеновска - 
Ристовска

вонреден проф. не да

Д-р Бошко Ангеловски вонреден проф. не да

Д-р Звонимир Николовски
стручњак од 
практика

не да

Д-р Бранко Величковски
стручњак од 
практика

не да

д-р Марина Ончевска доцент не да

Д-р Гоце Наумов не да

Катедри, оддели, институт 
Носители на наставно-научната дејност на Факултетот за образовни 

науки се катедрите за: 
 – Педагогија (раководител проф. д-р Емилиja П. Ѓорѓева); 
 – Дидактика и методика (раководител проф. д-р Снежана Мирасчиева);
 – Општествено-хуманистички науки (раководител проф. д-р Стеван 

Алексоски); 
 – Катедрата за историја и археологија (раководител проф. д-р Тодор 

Чепреганов); 
 – Одделите за одделенска настава (проф. д-р Соња Петровска);
 – Предучилишно воспитување (проф. д-р Кирил Барбареев);
 – Институтот за историја и археологија (раководител проф д-р Трајче 

Нацев).

Тие активно се вклучени во планирањето, организирањето и 
реализирањето на наставно-научните и апликативните активности на 
Факултетот. 

Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети 
Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети 

во периодот од септември 2016 година до септември 2017 година на 
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Факултетот за образовни науки 
 – одржани седници со дневен ред;
 – одлуки донесени на седниците.

 
Во периодот септември 2016 година – септември 2017 година 

на Факултетот за образовни науки одржани се вкупно 10 седници на 
Наставно-научниот совет. Донесени се 144 одлуки/предлог-одлуки.

102. седница, 20.10.2016 год.
 
- Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.1602-116 од 

5.5.2016 год. на ангажираноста на наставниот кадар и соработниците на 
Факултет за образовни науки во зимскиот/летниот семестар во учебната 
2016/2017 година, на прв циклус на универзитетски академски студии. 

 – Одлука за определување на датум за пријавување и реализација на 
педагошки стаж за зимски семестар, учебната 2016/2017 год.

 – Одлука за разрешување и избор на нов главен и одговорен уредник 
на списанието за теорија и практика „Воспитание“ на Факултетот за 
образовни науки. 

 – Одлука за формирање комисија за изработка на елаборати на трет 
циклус студии на Факултетот за образовни науки.

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на кандидатот Весна 
Петровска.

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на кандидатот 
Гордана Трајановска.

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на кандидатот Роза 
Николова. 

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на кандидатот Зоран 
Ристовски. 

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на кандидатот 
Татјана Хезл. 

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на кандидатот 
Мирела Терпо. 

 – Одлука за усвојување на извештајот од комисијата за оценка 
и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на 
кандидатот Наталија Панова. 

 – Одлука за усвојување на извештајот од комисијата за оценка 
и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на 
кандидатот Василка Ѓурчиновски.

 – Одлука за оправдано платено отсуство на проф. д-р Кирил Барбареев.
 – Одлука кандидатот Ристенка Јовановска не го одбрани магистерскиот 

труд под наслов „Превенција од асоцијално однесување на учениците 
во средните училишта во Република Македонија“. 

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв 
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циклус на студии. 
 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на кандидатот 

Светлана Петрова. 

103. седница, 15.11.2016 год.
 – Одлука за усвојување на Годишниот извештај од работата на деканот 

за учебната 2015/2016 година на Факултетот за образовни науки.
 – Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и програма за 

издавачка дејност на Факултетот за образовни науки за 2017 година.
 – Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување 

на кандидати на втор циклус универзитетски (академски) и 
специјалистички студии за учебната 2016/2017 год.

 – Одлука за организирање на настан „Инспиративни говори за 
учителот“. 

 – Одлука за издавање на зборник „70 години учителско образование на 
македонски јазик во Штип.

 – Одлука за избор на редакциски тела на меѓународното научно 
списание „Воспитание - списание за теорија и практика“.

 – Одлука за издавање меѓународното научно списание на Факултет за 
образовни науки (област историја и археологија).

 – Одлука за избор на редакциски тела на меѓународното научно списание 
на Факултет за образовни науки (област историја и археологија).

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на кандидатот од 
втор циклус студи Кристина Попадинова. 

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на кандидатот од 
втор циклус студуи Бајрам Мустафов.

 – Одлука за усвојување на извештајот од комисијата за оценка 
и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на 
кандидатот Верица Ташева. 

 – Одлука за усвојување на извештајот од комисијата за оценка 
и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на 
кандидатот Радица Арсовска.

 – Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд на 
кандидатот Трајанка Колева. 

 – Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд на 
кандидатот Лидија Гигова. 

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв 
циклус на студии. 

 – Одлука за усвојување на Барањето бр. 1605-212/1 од 15.11.2016 
год., поднесено од проф. д-р Кирил Барбареев за прифаќање на 
научноистражувачки проект. 

 – Одлука за организирање на тркалезна маса на тема „Теориско-
практични искуства во образованието на наставници и воспитувачи 
во балканските земји“.
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 – Донесување Одлука за одобрување на оправдано платено отсуство за 
патување во странство на доц. д-р Љубен Тевдовски.

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд 
на кандидатот Билјана Димковска.

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд 
на кандидатот Зорица Малковска.

104. седница, 29.11.2016 год.
 – Одлука за усвојување на Елаборатот за студиската програма за трет 

циклус на студии Училишна педагогија;
 – Одлука за усвојување на елаборатот за студиската програма за трет 

циклус студии Воспитание и образование во раниот детски развој;
 – Одлука за определување на универзитетски изборни наставни 

предмети за студиските програми на трет циклус студии на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

 – Одлука за замена/избор на претставник од редот на студентите во 
составот на Наставно научниот совет на факултетот за образовни 
науки. 

 – Одлука за одобрување средства за плаќање на фактура за книга 
„Методика по македонски јазик“. 

 – Одлука за организирање на Прва студентска конференција за историја 
и археологија при Факултетот за образовни науки. 

 – Одлука за организирање трибина на тема „Учење на асертивно 
однесување –Емоционалната интелигенција и стресот во изборот 
однесувањето“.

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на кандидатот од 
втор циклус студии Христина Миланова. 

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на кандидатот од 
втор циклус студии Јулијана Ѓеоргиева. 

 – Предлог-мислење за враќање на погрешно уплатени на кандидатот од 
втор циклус студии Добрила Петровска.

 – Одлука за прифаќање на научноистражувачки проект со наслов 
„Македонскиот национален идентитет во британската и американската 
дипломатска и обавештајна коресподенција 1919- 1945 год.“

 – Одлука за прифаќање на научно истражувачки проект со наслов 
„Конверзации“.

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв 
циклус студии. 

105. седница, 14.12.2016 год.
 – Одлуки за запишување на примени кандидати на втор циклус на 

студии за учебната 2016/2017 година.
 – Мислење за соодветноста на образованието на кандидатот од трет 
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циклус студии Наташа Колеска.
 – Мислење за соодветноста на образованието на кандидатот од трет 

циклус студии Ѓерѓ Гојани.
 – Предлог-мислење со кое за Барањето бр. 1002-82/225 од 11.11.2016 

година од Ана Иванова, Комисијата за финансии, развој и инвестиции 
да заземе став.

 – Одлука за усвојување на извештајот од комисијата за оценка 
и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на 
кандидатот Биљана Димковска.

 – Одлука за усвојување на извештајот од комисијата за оценка 
и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на 
кандидатот Лидија Гигова.

 – Одлука за усвојување на извештајот од комисијата за оценка 
и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на 
кандидатот Елена Арсова.

 – Одлука за усвојување на извештајот од комисијата за оценка 
и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на 
кандидатот Трајанка Колева.

 – Одлука за усвојување на извештајот од комисијата за оценка 
и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на 
кандидатот Зорица Малковска.

 – Одлука за распишување на Конкурс за запишување кандидати на 
педагошко-психолошка и методска подготовка за летен семестар во 
учебната 2016/2017 год.

 – Одлука за усвојување на Барање бр. 08-1712/1 од 24.11.2016 год. за 
одобрување на вршење високообразовна дејност на Педагошкиот 
факултет во Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 
Битола од проф. д-р Никола Смилков. 

106. седница, 2.2.2017 год.
 – Одлука за усвојување на Правилникот за внатрешните односи и 

работењето на Факултетот за образовни науки.
 – Одлука за усвојување на Деловникот за работа на Наставно-научниот 

совет на Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.

 – Одлука за покренување на постапка за избор на еден наставник во 
сите звања за научноистражувачко подрачје општествени науки, 
научно-истражувачко поле образование, наставно-научна област 
елементарно образование (системи и методи). 

 – Одлука за запишување на пријавени кандидати на програмата за 
стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошко-
психолошка и методска подготовка, учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за основање на Катедра по историја и археологија. 
 – Одлука за определување на бројот на членови на Наставно-научен 

совет на Факултетот за образовни науки за летен семестар, учебната 
2016/2017 год.
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 – Одлука за определување на бројот на членови на катедри на 
Факултетот за образовни науки. 

 – Одлука за усвојување на пријава на тема за магистерски труд и 
определување на ментор на кандидатот Роза Николова. 

 – Одлука по барање за одобрување на област на научно усовршување 
на асс. докторад м-р Јадранка Рунчева.

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв 
циклус на студии.

 – Одлука за одобрување и исплата на средства за лекторирање на 
Зборник на трудови од одржаните трибини во 2015 год. и 2016 год. 
по повод 5 октомври, Светскиот ден на учителот. 

107. седница, 22.2.2017 год.
 – Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните 

податоци за користење на принципот на флексибилно работно 
време (ФРВ) од наставниците на Факултетот за образовни науки за 
календарската 2017 год. 

 – Одлука за бројот на студенти кои се запишуваат во прва година на прв 
циклус на универзитетски академски студии за учебната 2017/2018 
год. на Факултетот за образовни науки. 

 – Одлука за усвојување на Барање бр. 1002-82/4 од 26.1.2017 год. од 
Марина Медарска студентот на втор циклус студии за продолжување 
на рокот на студирање.

 – Одлука за усвојување на Правилник за измена и дополнување на 
Правилникот за условите, постапката и правилата на студирање на 
програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување 
на педагошко-психолошка и методска подготовка на Факултетот за 
образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд 
под наслов „Мотивацијата на наставниците и нејзината рефлексија 
врз учениците“ на студентот Бети Јовановска. 

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв 
циклус на студии.

 – Одлука за бројот на студентите за запишување на втор циклус 
на универзитетски (академски) студии - магистерски студии и 
универзитетски студии - специјалистички стручни студии за учебната 
2017/2018 год. на Факултетот за образовни науки.
 
108. седница, 21.3.2017 год.

 – Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за 
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област 
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елементарно образование (системи и методи). 
 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 

наставник во сите звања за наставно-научната област елементарно 
образование (системи и методи). 

 – Одлука за определување датум за реализација на педагошки стаж за 
летен семестар, учебната 2016/2017 год.

 – Одлука за преземање на обврски од доц. д-р Деспина Сивевска за 
учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за избор на доц. д-р Даниела Коцева за заменик продекан на 
Факултетот за образовни науки. 

 – Одлука за усвојување на Барањето за оправдано платено отсуство од 
проф. д-р Виолета Николовска. 

 – Одлука за усвојување на Барањето за продолжување на рокот за 
студирање за учебната 2015/2016 год. од Трајче Димков студент на 
втор циклус студии.

 – Одлука за усвојување на Барањето за продолжување на рокот за 
студирање за учебната 2016/2017 год. од Трајче Димков студент на 
втор циклус студии.

 – Одлука за усвојување на барањето за продолжување на рокот за 
студирање за учебната 2014/2015 год. од Даниела Ангелова студент 
на втор циклус студии.

 – Одлука за усвојување на Барањето за продолжување на рокот за 
студирање за учебната 2015/2016 год. од Даниела Ангелова студент 
на втор циклус студии.

 – Одлука за усвојување на Барањето за продолжување на рокот за 
студирање од Силвана Арсова студент на втор циклус студии.

 – Одлука за усвојување на Барањето за продолжување на рокот за 
студирање од Јанка Станкова студент на втор циклус студии.

 – Одлука за усвојување на Пријава на тема за магистерски труд и 
определување на ментор на студентот од втор циклус студии Снежана 
Ристова. 

 – Одлука за усвојување на пријава на тема за магистерски труд и 
определување на ментор на студентот од втор циклус студии Драгана 
Зафировска.

 – Одлука за формирање комисија за одбрана на магистерски труд и 
определување на дата за одбрана на Бети Јовановска. 

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

109. седница, 28.4.2017 год.
 – Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за 

избор на еден асистент-докторанд за научна област психопедагогија. 
 – Одлука за реализација на едукативна работилница за студентите и 

наставниците од Факултетот за образовни науки на локалитетот 
град- Баргала.

 – Одлука за набавка на учебници и учебни помагала од АРС Ламина и 
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Просветно дело ад Скопје за потребите на наставата на Факултетот 
за образовни науки.

 – Одлука за одобрување на средства за плаќање на учебници и учебни 
помагала од АРС Ламина и Просветно дело ад Скопје. 

 – Одлука за прифаќање на пријава на тема за магистерски труд и 
определување на ментор на студентот од втор циклус студии Весна 
Петрова.

 – Одлука да не се усвојува Барањето за ослободување од плаќање за 
продолжување на рокот за студирање од Марина Медарска студент 
на втор циклус студии.

 – Одлука за усвојување на Барање бр. 1502-60/2 од 15.4.2014 год. за 
признавање на испити од студент на втор циклус студии Добрила 
Петроска.

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистичкиот 
труд на кандидатот Виолета Петкова.

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв 
циклус на студии. 

  
110. седница, 25.5.2017 год.

 – Предлог-одлука за избор на д-р Снежана Ставрева-Веселиновска во 
наставно-научно звање редовен професор за наставно-научна област 
eлементарно образование (системи и методи). 

 – Одлука за прифаќање иницијатива за предвремен избор во повисоко 
звање пред истекот на рокот за кој е извршен изборот во постојното 
звање на доц. д-р Ардита Цека Тахири од Филозофскиот факултет 
при Државниот универзитет во Тетово. 

 – Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/4 од 18.5.2017 год. за 
оправдано платено отсуство од проф. д-р Трајче Нацев. 

 – Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/5 од 18.5.2017 год. за 
оправдано платено отсуство од проф. д-р Трајче Нацев.

 – Одлука за усвојување на Барање за оправдано платено отсуство 
поради учество на 5th. International Symposium on Art, во Олимпос/
Анталија Р. Турција од проф. д-р Никола Смилков. 

 – Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/9 од 19.5.2017 год. за 
продолжување за финансирање на научноистражувачки проект 
поднесено од главен истражувач проф. д-р Соња Петровска.

 – Одлука за ангажирање наставници по практична настава во 8 
семестар на студиската програма Археологија и историја за учебната 
2016/2017 год.

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 
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 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 
оценка на специјалистичкиот труд на кандидатот Виолета Петкова 
под наслов „Балетското образование во Македонија“ и определување 
датум за одбрана. 

111. седница, 13.6.2017 год.
 – Одлука за ангажирaност на наставничкиот кадар и соработниците 

на Факултет за образовни науки во зимскиот/летниот семестар 
во учебната 2017/2018 година на прв циклус на универзитетски 
академски студии. 

 – Одлука за формирање на Конкурсна комисија за прием на документи 
и електронска обработка на податоци за запишување на нови студенти 
во прва година на прв циклус на универзитетски академски студии за 
учебната 2017/2018 година на факултетот за образовни науки.

 – Одлука за формирање на комисија за проверка на психофизичките 
способности (интервју) во учебната 2017/2018 год. 

 – Одлука за потврдување на Одлуката за избор на проф. д-р Тодор 
Чепреганов за раководител на Катедрата за историја и археологија.

 – Предлог-мислење по Барање 1002-82/25 од 8.6.2017 година на 
Добрила Петроска студент на втор циклус студии. 

 – Одлука за покренување постапка за избор на еден наставник во 
наставно- научно звање насловен доцент за наставно научна област 
праисториска археологија.

 – Одлука за прифаќање иницијатива за одржување на 5. Научно-
стручна трибина по повод 5 октомври - Светскиот ден на учителот на 
тема „Да се биде учител ...“

 – Одлука за распишување на Конкурс за запишување на кандидати на 
програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување 
на педагошко-психолошка и методска подготовка на Факултетот за 
образовни науки за зимски семестар, учебната 2017/2018 год. 

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв 
циклус на студии.

 – Одлука за дополнување на Предлог-годишен план и програма за 
издавачка дејност на Факултетот за образовни науки за 2017 година.

112. седница, 24.8.2017 год.
 – Одлука за утврдување кандидати по Конкурс за избор на еден 

наставник во наставно-научни звања насловен доцент за наставно-
научната област праисториска археологија. 

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во наставно-научни звања насловен доцент за наставно-
научната област праисториска археологија.

 – Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на Факултетот 
за образовни науки во зимскиот/летниот семестар во учебната 
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2017/2018 година на втор циклус студии. 
 – Одлука за определување на бројот на членови на Наставно-научниот 

совет на Факултетот за образовни науки за зимски семестар, учебната 
2017/2018 год. 

 – Предлог-одлука за одобрување на службена посета проф. д-р 
Јосип Милат (почесен професор на УГД) и доц. д-р Тонча Јукич 
(раководител на Одделот за педагогија при Филозофски факултет во 
Сплит, Република Хрватска).

 – Одлука за учество на Факултетот за образовни науки како 
коорганизатор на меѓународната научна конференција со наслов 
„Образованието на крстопат – состојби, предизвици, решенија и 
перспективи“ – Битола, 10 и 11 ноември 2017 год. 

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд на 
кандидатот Лидија Јорданова под наслов „Соработка на училиштето 
и локалната средина во функција на професионалната ориентација на 
учениците во основните училишта“.

 – Одлука за формирање на комисија за оценкана специјалистички труд 
за студент од втор циклус Даниела Ангелова.

 – Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на 
специјалистички труд за студент од втор циклус Добрила Петровска.

 – Предлог-мислење по Барањето бр. 1002-29/1 од 16.6.2017 година од 
Стефана Ѓорѓиевска. 

 – Одлука за усвојување на Барање за отсуство бр.0801-2/11 од 17.8.2017 
од проф. д-р Трајче Нацев.

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв 
циклус на студии.

 – Одлука за запишување на пријавени кандидати на програмата за 
стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошко-
психолошка и методска подготовка, во зимски семестар, учебната 
2017/2018 год.

 – Одлука за усвојување по Барање за одобрување на отсуство бр.0801-
2/15 од 23.8.2017 год. од доц. д-р Билјана Попеска.

 – Одлука за дополнување на Одлуката бр. 1602-99/6 од 13.6.2017 год. 
за ангажирaност на наставниот кадар и соработниците на Факултетот 
за образовни науки во зимскиот/летниот семестар во учебната 
2017/2018 година, на прв циклус на универзитетски академски студии. 

 – Одлука за усвојување на Барање за отсуство бр.0801-2/14 од 23.8.2017 
год. доц. д-р Љубен Тевдовски.
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Техничка опременост на лаборатории, предавални или 
амфитеатри на факултетот

Р.бр. Вид на опрема Количина

1 Предавална 1 (тапацирани столови) 87
2 Предавална 1 (маси уградни компјутерски) 84

3 Предавална 2 (стол со маса) 24

4 Предавална 2 (биро) 1

5 Предавална 2 (компјутер) 1

6 Предавална 2 (клавир) 1

7 Предавална 3 (тапацирани столови) 63

8 Предавална 3 (маси компјутерски) 57

9 Предавална 3 (кукишта) 58

10 Предавална 3 (екрани) 57

11 Предавална 5 (фиксни столици) 104

12 Предавална 5 (маси фиксни) 37

13 Предавална 5 (тапацирани столови) 5

14 Предавална 6 (столчиња школски) 22

15 Предавална 6 (клупи) 11

16 Предавална 6 (тапациран стол) 1

17 Предавална 7 (столчиња школски) 22

18 Предавална 7 (клупи) 10

19 Предавална 7 (тапациран стол) 1

20 Предавална 8 (столчиња школски ) 18

21 Предавална 8 (клупи) 9

22 Предавална 8 (тапациран стол) 1
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Издавачка дејност - Книги и учебници

Објавени се вкупно 4 книги.
Автор Наслов Издавач и година
Даниела Коцева Религиското образование во 

мултиетничките општества 
со осврт на македонското 
општество

УГД, 2017

Виолета Николовска Генеративен пристап кон 
синтаксата

Виолета 
Николовска, 
Аутопринт, 2016

Тодор Чепреганов и 
коавтори

Велика Британија и идеите 
за Подунавска федерација, 
конфедерација и унија. 
Здружение на историчарите на 
Република Македонија, 2016.

Тодор Чепреганов Исток не отпиша – Запад не 
незапишуе. Некјои дилеми и 
состојби во нашето опшптество 
(истражувања), Форум плус, 
Скопје, 2016
(дел од книга)

Научноистражувачка и апликативна работа (проекти)
Наставно-научниот кадар на факултетот во овој период учествува 

во реализација на 13 проекти.

Име и презиме
Наслов на 
проектот

Позиција 
(главен 
истражувач, 
учесник и 
експерт)

Опис на активности 
во проектот

Даниела Коцева
Соња Петровска
Снежана 
Мирасчиева

Универзитетски 
курикулум за 
интеркултурна 
работа со млади. 

експерт/ 
предавач

Теоретски предавања 
за студентите од 
Факултетот за 
образовни науки
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Виолета
Николовска

Axiological Lexicon 
of Slavs and their 
Neighbors; project 
Eurojos – 2

учесник Обработка на 
концептот душа

Виолета
Николовска

Јазикот како запис 
на културата во 
етнолошката и 
лингвистичката 
анализа на 
релација Србија и 
Македонија

учесник Етнолошка анализа 
преку јазичен 
материјал

Проф.д-р Трајче 
Нацев

Конзерваторско 
реставраторски 
работи на римскиот 
театар во Скупи

раководител 
– главен 
истражувач

Во рамките на 
проектот конзервирани 
се 5 циркуларни ѕидови 
и премините кои се 
сместени во вториот 
циркуларен ѕид.

Проф.д-р Трајче 
Нацев

Сондажни 
археолошки 
истражувања на 
локалитетите Узун 
Мери и Турски 
Гробишта село 
Мустафино

Раководител 
– главен 
истражувач

Во рамките на 
проектот истражени 
четири сонди. Врз 
основа на движниот 
археолошки 
материјал откриен 
на локалитетот Узун 
Мери, откриена 
најстарата палеолитска 
станица на отворено 
која влегува во 
хронолошка рамка 
од 300.000 – 50.000 
години пред н.е.
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Проф.д-р Трајче 
Нацев

раководител 
– главен 
истражувач

Во рамките на 
проектот, изведени 
се конзерваторско-
реставраторски 
работи на двете кули 
и одбранбениот ѕид 
во должина од 24 м. 
Со конзервацијата 
е спречено 
понатамошното 
пропаѓање на објектите 
и истите се ставени 
во функција на 
презентација пред 
пошироката културна 
јавност

Проф.д-р Трајче 
Нацев

раководител 
– главен 
истражувач

Во рамките на 
проектот изведени се 
сондажни археолошки 
истражувања на 
локалитетите: Пештера 
-Киселица, Градиште 
село Киселица, 
Калиште село Град 
и Илина Црква село 
Ѕвегор

Проф.д-р Трајче 
Нацев

раководител 
– главен 
истражувач

Конзервација, 
реставрација и 
реконструкција 
на сводовите на 
централниот коридор, 
источната и западната 
просторија. Изработка 
на лежишпта врз 
сводовите
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доц. д-р Верица 
Јосимовска

Македонскиот 
национален 
идентитет во 
британската и 
американската 
дипломатска 
и обавештајна 
кореспонденција 
1919-1945

учесник Архивски истражувања 
во Државниот архив 
на Р. Македонија, 
селектирање, 
копирање, средување 
и документација, 
пишување на 
монографија

Билјана Попеска, 
Кирил Барбареев

Erasmus + project 
for sport “Teach(In) 
Sport”

национален 
координатор

Popeska, B., 
Jovanova – 
Mitkovska, S., 
Barbareev, K., 
& Janevski, V. 
(2016). 

Second round of 
HOPS OLS Brain 
Break Research 
(2015/2017). 
Implementation 
of Brain Breaks in 
Macedonian schools. 

национален 
координатор

Доц. д-р Оливер 
Цацков

Македонскиот 
национален 
идентитет во 
британската и 
американската 
дипломатска 
и обавештајна 
кореспонденција 
1919-1945

учесник Архивски истражувања 
за селектирање, 
копирање, средување 
и документација, 
пишување на 
монографија

Тодор 
Чепреганов и др.

Македонскиот 
национален 
идентитет во 
британскaта и 
американската 
димпломатска 
и обавештања 
кореспонденција

главен 
истражувач

Во текот на првата 
година се пристапи 
кон правење на 
библиографија и 
сондирање на терен 
за истражување на 
архивски материјал
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Љубен Тевдовски Религиите на 
античка Европа

главен 
истражувач

Компаративна студија 
на трансформациите 
на религиозноста 
и митолошкото на 
територијата на 
европскиот континент 
и медитеранскиот 
простор во периодот 
од доцно-архајскиот 
до доцно-класичниот 
период

Љубен Тевдовски Влијанието на 
археологијата 
врз современите 
идентитети на 
Европа

iстражувач Компаративна студија 
на меѓусебната 
повлијаеност 
на научното и 
општественото во 
археологијата во 
Европа. Членовите на 
тимот ги истражуваат 
своите национални 
контексти со фокус 
на современите 
идентитети, 
општествени 
предизвици и нови 
идеологии.

Popeska, B., 
Jovanova – 
Mitkovska, S., 
Barbareev, K., 
& Janevski, V. 
(2016). 

Second round of 
HOPS OLS Brain 
Break Research 
(2015/2017). 
Implementation 
of Brain Breaks in 
Macedonian schools. 

iстражувач



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

414

Објавени трудови
Објавени се 45 индивидуални/заеднички научно/стру;ни трудови во 

домашни и меѓународни научни списанија и публикации.

Автори Наслов на трудот Наслов на 
публикацијата

Издавач и година

Daniela Koceva Purpose and benefit 
of intercultural 
education in 
Macedonian society

Conference 
Proceedings 
“EDUCATION 
AND RESEARCH 
ACROSS TIME AND 
SPACE”

UNIVERSITY 
“ST. KLIMENT 
OHRIDSKI” 
FACULTY OF 
EDUCATION 
BITOLA, 2017

Виолета 
Николовска

Б. Конески – 
кодификатор на 
македонскиот 
стандарден јазик

Зборник од 
меѓународната 
конференција 
Климентовото дело

УГД 2017

Виолета 
Николовска

Семантиката на 
глаголот заборави 
инејзините 
синтаксички 
проекции

Konwledge 2017

Виолета 
Николовска

Фраземите со 
компонента срце во 
македонскиот и во 
рускиот јазик

Славјански вјестник 2016

Trajce Nacev – 
Vane Sekulov

The tumulus of 
the domina from 
Gaynov Dol

Acta Musei - 
Tiberiopolitani

NI Institute for 
Protection of 
Monuments 
of Culture and 
Museum, Strumica- 
2017

Трајче Нацев Вински региони 
во провинција 
Македонија Втора

Годишник на 
асоцијацијата Онгл, 
том 14,год X, 2016

Асџоцијација 
за 
антропологогија,
етнологија и 
фолкористика
 Онгл – Софија 
2016
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Трајче Нацев 
– Драган 
Веселинов

Потенцијални 
ризици и опасности 
врз археолошките 
локалитети во 
горниот тек на река 
Брегалница

Зборник на 
трудови од Третиот 
меѓународен 
симпозиум „Денови 
на Јустиниjан 
I“, Скопје, 30-
31.10.2015

Универзитет 
„Евро-Балкан“, 
Скопје

Трајче Нацев 
– Драган 
Веселинов

неутврдени 
доцноантички 
населени места 
во брегалничкиот 
басен

Историја Институт за 
nационална 
iсторија – Скопје 
2016

Дарко 
Стојановски и 
Трајче Нацев

Неолитскиот 
локалитет 
Грнчарица

НЕОЛИТОТ ВО 
МАКЕДОНИЈА: 
НОВИ 
СОЗНАНИЈА И 
ПЕРСПЕКТИВИ

Центар за 
истражување на 
предисторијата

Трајче Нацев 
– Драган 
Веселинов

градежни техники 
во античкиот 
период во 
брегалничкиот 
басен

KNOWLEDGE 
International Journal 
Scientific papers Vol. 
14.2

INSTITUTE OF 
KNOWLEDGE 
MANAGEMENT 
SKOPJE, 
MACEDONIA - 
2016

Драган 
Веселинов- 
Трајче Нацев

Одбранбени 
елементи кај 
Доцноантичките 
утврдувања во 
Брегалничкиот 
басен .

Гласник на 
Институтот за 
национална историја

Институт за 
национална 
историја - 2016
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доц. д-р Верица 
Јосимовска

Конспиративно 
стационарно 
згрижување и 
лекување на 
територијата на 
Македонија во 
периодот 1941-
1944.

Annual Miscellaneous 
Collection, 6. pp. 87-
98. ISSN 1409-9187

УГД, Факултет за 
образовни науки, 
2016

доц. д-р Верица 
Јосимовска

Иновативни 
методи во учењето 
и проучувањето 
на чувствителни 
и контроверзни 
историски теми

Зборник на трудови 
од Научно-стручна 
трибина
„Предизвиците 
и перспективите 
на учителската 
професија“. pp. 62-
66.

УГД, Факултет за 
образовни науки, 
2016

доц. д-р Верица 
Јосимовска

Кабинетот по 
историја - учителка 
на животот

Зборник на трудови 
од Научно-стручна 
трибина „Учителот 
и средината за учење 
и развој “,
ISBN 978-608-244-
364-5, pp. 21-24.

УГД, Факултет за 
образовни науки, 
2016

доц. д-р Верица 
Јосимовска

Застапеноста на 
интеркултуралните 
вредности во 
системот на 
современото 
образование и 
воспитание

Современото 
воспитание и 
образование - 
состојби, предизвици 
и перспективи- 
зборник на трудови. 
pp. 37-40. ISBN 978-
608-242-037-0

НУ-УБ „Гоце 
Делчев“ Штип, 
Штип, 2016
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доц. д-р Верица 
Јосимовска

Образовни 
институции во 
Штип на српски 
наставен јазик во 
периодот 1913-
1941 година

Афирмација, 
продлабочување 
и проширување 
на вековните 
културни врски 
меѓу Р.Македонија 
и Р.Србија (Зборник 
на трудови од 
Меѓународниот 
научен собир, 
одржан на 30 и 
31 октомври 2015 
година во Битола). 
pp. 667-674. ISBN 
978-608-65122-5-5

Конзулат на 
Р.Србија во Р. 
Македонија 
– Битола, 
Битола,2016

доц. д-р Верица 
Јосимовска

Книжевноста 
како сведок на 
историјата

Зборник на трудови 
од Прва меѓународна 
научна конференција 
ФИЛКО - 
Филологија, култура 
и образование, pp. 
345-350. ISSN ISBN: 
978-608-244-308-9

УГД, Филолошки 
факултет, 2016

Petrovska, S., 
Sivevska, D., & 
Popeska, B.

Key Aspects of 
Teacher Quality 
– National and 
International 
Documents. 

New Approaches 
in Social and 
Humanistic Sciences, 
411 – 416, http://
eprints.ugd.edu.
mk/16241/

Lumen, 2016
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Popeska, B., & 
Mitevski, O. 

Compatibility 
between motor 
ability of seven 
year old children 
with physical 
education contents 
noted in national 
physical education 
curriculum for 
second grade. 

Activities in Physical 
Education and Sport, 
6 (1), 143-150.

Federation of Sport 
Pedagogues of 
Macedonia

Jovanova-
Mitkovska, S., 
& Popeska, B

Inclusiveness - an 
indicator for quality 
education, 

International Journal 
Knowledge, 12.1, 
pp. 29-32, ISSN 
1857-92 

Popeska, B., 
& Jovanova–
Mitkovska, S. 
(2016).

 Integration and 
corelation between the 
contents of teaching 
subjects - physical 
education and society in 
primary teaching. 

Knowledge - 
International 
Journal, Scientific 
and Applicative 
Papers, 12.1, pp. 57-
63. ISSN 1857-92

Popeska, B., 
Jovanova–
Mitkovska,S., 
Dimkov,T.,& 
Smilkov, N. 
(2016).

Conditions and 
perspectives of 
university sport in 
Macedonia and other 
Balkan countries with 
emphasis of Goce 
Delcev University in 
Stip. 

International Journal 
Knowledge Vol. 
13.3 pp. 417 – 42 
ISSN 1857-92, 

Popeska, B.,& 
Sivevska, D 
. 

Sport activities and 
interests for sport during 
leisure time at students 
of Faculty of educational 
sciences, University 
Goce Delcev in Stip. 

International Journal 
Knowledge Vol. 
13.3, pp. 443 – 448, 
ISSN 1857-92



Годишен извештај

419

Mitevska – 
Petrusheva, K 
& Popeska, B.

 Establishing the 
relation between 
teacher and student in 
a context of realization 
of educational role - 
opinions of student’s 
future physical 
education teacher. 

Research in 
Kinesiology, 44(2), 
262 – 266 

Federation of 
Sport Pedagogues 
of Macedonia

Popeska, B., 
& Jovanova–
Mitkovska, S. 
(2016).

Integration and 
correlation concepts in 
physical education. 

Research in 
Kinesiology, 44(2), 
257 – 261 

Federation of 
Sport Pedagogues 
of Macedonia

Jovanova – 
Mitkovska, S., 
& Popeska, B. 
(2016).

Management with time, 
academic obligation and 
possibilities for active 
break for the teaching 
staff at the Faculty of 
educational sciences at 
Goce Delcev University 
in Stip-Macedonia. 

Activities in 
Physical Education 
and Sport, 6(2), 257 
– 260 

Federation of 
Sport Pedagogues 
of Macedonia

Popeska, B., & 
Sivevska, D. 
(2016).

Differences in 
achievements in tests 
for preciseness applied 
at children in the early 
school period

In Proceeding book 
of 7th International 
Scientific 
Conference in Alma 
Mater, “Modern 
Trends Of Physical 
Education And 
Sport, ISSN: 1314–
2275 

Department for 
sport”, Sofia: 
University St. 
Kliment Ohridski. 

Ignatov, G., 
Popeska, B., & 
Sivevska, D.

Sports activities during 
leisure time of the 
students from Sofia 
University “St. Kliment 
Ohridski”, Bulgaria and 
Goce Delcev University 
in Stip, Macedonia 

 In Proceeding book 
of 7th International 
Scientific 
Conference in Alma 
Mater, “Modern 
Trends “Of Physical 
Education And Sport

Department for 
sport”, Sofia: 
University St. 
Kliment Ohridski
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Ignatov, G., 
Popeska, B., 
Sivevska, D., 
& Ilieva, I. 
(2016).

The role of the 
University as a factor for 
organizing the leisure 
time of students from 
Teaching Faculties 
of Sofia University 
St.Kliment Ohridski, 
Goce Delcev University 
in Stip, Macedonia and 
Ruse University Angel 
Kancev. 

8th International 
Scientific 
Conference in Alma 
Mater, “Modern 
Trends “Of Physical 
Education And 
Sport, Department 
for sport”, (pp. 
137 - 150), Sofia: 
University St. 
Kliment Ohridski 

Department for 
sport”, Sofia: 
University St. 
Kliment Ohridski

Јованова – 
Митковска, 
С.,  Попеска, 
Б. (2016).

Ефективната, 
ефикасна соработка со 
родителите - предизвик 
за наставникот во 
современото училиште. 

 Научно - 
стручна трибина 
„Предизвиците 
и перспективите 
на учителската 
професија“, 
7.10.2016, (стр. 29 
- 36)

Факултет за 
образовни науки, 
Универзитет 
„Гоце Делчев

Доц.д-р 
Оливер 
Цацков

Универзалноста на 
Климентовото дело - 
неизгаслива светлина 
за сесловенските 
народи

Меѓународна 
научна 
конференција 
Климентовото дело

УГД,Филолошки 
Факултет

Доц.д-р 
Оливер 
Цацков

Иновации во 
историјата процес со 
трајни и позитивни 
вредности

Цар – шишманови 
дни

Асоциация 
„онгъл

Petrovska, S., 
Sivevska, D., 
& Popeska, B.

Key Aspects of Teacher 
Quality – National 
and International 
Documents.

New Approaches 
in Social and 
Humanistic 
Sciences, 411 – 416, 
http://eprints.ugd.
edu.mk/16241/

Lumen, 2016
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Popeska, B., 
Ignatov, G., 
Sivevska, D

The role of Universitity 
as a factor for organizing 
the leisure time of 
students from faculty 
of Sofia University st. 
Kliment Ohridski, Goce 
Delcev University in 
Stip, Macedonia and 
Ruse University Angel 
Kanchev

Осма 
международна 
научна 
конференция: 
Съвременни 
тенденции на 
физическото 
възпитание и 
спорта

11 ноември 
2016 г., София, 
Р.Бугарија

Popeska, B.,& 
Sivevska, D

Sport activities and 
interests for sport during 
leisure time at students 
of Faculty of educational 
sciences, University 
Goce Delcev in Stip.

International Journal 
Knowledge Vol. 
13.3, pp. 443 – 448, 
ISSN 1857-92

Петровска, С., 
Сивевска, Д.,

Ученичкиот колектив 
како интеракциска 
средина, Штип

Научно-стручна 
трибина, на тема 
„Предизвиците 
и перспективите 
на учителската 
професија“

7.10.2016, ФОН

Popeska, B., & 
Sivevska, D.

Differences in 
achievements in tests 
for preciseness applied 
at children in the early 
school period

In Proceeding book 
of 7th International 
Scientific 
Conference in Alma 
Mater, “Modern 
Trends Of Physical 
Education And 
Sport, ISSN: 1314–
2275 

Department for 
sport”, Sofia: 
University 
St. Kliment 
Ohridski.2016 
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Popeska 
Biljana, 
Sivevska 
Despina, 
Gregorc 
Jera, Ignatov 
Georgi; 

Comparing Future 
Teachers’ Interest In 
Sport Activities In 
Leisure Time Across 
Three Countries,

9th World 
Conference on 
Educational 
Sciences (WCES-
2017)

01-03 February 
2017, Nice – 
France

Despina 
Sivevska 
Ph.D, Biljana 
Popeska, 

The extracurricular 
activities and their 
impact on leisure time of 
the young

12th international 
scientific conference 
knowledge without 
borders

31st of March 
to 2nd of April, 
2017 in Vrnjacka 
Banja, Serbia

Деспина 
Сивевска

Здравственото 
воспитание во 
предучилишната 
установа

Петта научно-
стручна 
конференција 
со меѓународен 
карактер 
„Современото 
воспитание и 
образование 
- состојби, 
предизвици и 
перспективи“  

Општина Штип, 
17.5.2017, Штип

Iskra Ilieva, 
Biljana 
Popeska, 
Georgi 
Ignatov, 
Despina 
Sivevska, 

Motives for enrollment 
in sports activities of 
students from pedagogic 
faculties from Bulgaria 
and Macedonia

“Mircea cel Batran” 
Naval Academy 
Scientific Bulletin, 
Volume XX – 2017 
– Issue 1

Тодор 
Чепреганов,со 
коавтори

АВНОЈ-АСНОМ-
ЈАЛТА-8 септември 
1991 година и 
македонската 
државност

АСНОМ и 
македонската 
државност. 
Зборник на трудови 
од научниот 
собир по повод 
одбележувањето 
на седумдесет 
годишнината од 
одржувањето на 
Првото заседание 
на АСНОМ, 
одржан на 28 
ноември 2014 г., 
Скопје 2017, 139-
152.
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Тодор 
Чепреганов

Ѓорче Петров во 
административната 
поделба на Македонија 
и во извештаите на 
британските воени 
мисии во Македонија

Сто години населба 
Ѓорче Петров

Научна трибина 
одржана на 15.9. 
2016, Скопје, 
2016

Тодор 
Чепреганов со 
коавтор

Прва македонско-
косовска ударна 
бригада: Бригада 
на братството 
и единството 
(ретроспектива)

Конзулат на 
Република Србија 
во Македонија, 
Афирмација, 
продлабочување 
и проширување 
на вековните 
културни врски 
меѓу Република 
Македонија и 
Република Србија

Битола, 2017

Тодор 
Чепреганов со 
коавтор

Колку се застапени 
мирот и толеранцијата 
во учебниците по 
историја за осовно и 
средно образование?

Образование во 
XX век – состојби 
и перспективи 
– Меѓународна 
научна 
конференција, 
Штип 24-25 
декември 2015 г.

Универзитет 
„Гоце Делчев“ - 
Штип, Факултет 
за образовни 
науки, Штип, 
2016

Тодор 
Чепреганов

Можеше ли партиската 
организација во 
Македонија да ги спаси 
Евреите?

Дипломатијата 
и депортацијата 
на македонските 
Евреи во 1943 г.

Скопје, 2016
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Technology, pedagogy, 
and content knowledge 
– challenge for 
cooperativity between 
initial education 
and professional 
development of science 
teachers.

Особистість, 
суспільство, закон: 
психологічні 
проблеми та шляхи 
IX розв’язання 
тези доповідей 
- міжнародної 
науково-практичної 
конференції, 
присвяченої 
пам’яті професора 
С. П. Бочарової, 
30 March 2017, 
Харків, Україна.

2017
St

av
re

va
 V

es
el

in
ov

sk
a,

 
Sn

ez
an

a 
an

d 
K

iro
va

, S
ne

za
na

Mutation of homo 
sapiens into homo 
zapiens - new creators of 
new schools

Informacione 
tehnologije, 
obrazovanje i 
preduzetništvo, 08-
09 Apr 2017, Cacak, 
Serbia.

2017
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Тhe connection of the 
agents of socialization 
and social emotional 
development of 
children. I

Thirteenth 
International 
Scientific 
Conference “The 
teacher of the 
future”, 25-28 
May 2017, Budva, 
Montenegro.

2017

Stavreva 
Veselinovska, 
Snezana; 
Kirova, 
Snezana & 
Trajanovska, 
Gordana

Central factors 
of environmental 
education.

Thirteenth 
International 
Scientific 
Conference “The 
teacher of the 
future”, 25-28 
May 2017, Budva, 
Montenegro.

2017
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Љубен 
Тевдовски

“Between Classical 
Archaeology and 
Neo-orthodoxy – the 
Transformations, 
Identities and 
Challenges of the 
Political Elites in 
Contemporary Greece”

Political Thought 
Quarterly

International 
Journal published 
by Konrad 
Adenauer Stiftung 
and Institute 
for Democracy 
Societas Civilis, 
Dec. 2016

Љубен 
Тевдовски

“Clearing up the 
Waste of Our Own 
Misconceptions - 
Archeology in Europe 
of migration, challenged 
identity and instability”

Archäologische 
Informationen

Deutschen 
Gesellschaft 
für Ur- und 
Frühgeschichte 
(DGUF), 2017

Доц.д-р Ирена 
Китанова

THE IMPACT OF 
INTERACTION 
ON PROVIDING 
CONDITIONS FOR
LISTENING IN 
TEACHING

International Journal 
of Education 
“Teacher”, Faculty 
of education Bitola

University 
“ST. Kliment 
Ohridski” Bitola, 
2017, Vol 13

Jovanova-
Mitkovska, S., 
& Popeska, B, 
(2016)

Inclusiveness - an 
indicator for quality 
education, 

International Journal 
Knowledge, 12.1, 
pp. 29-32, ISSN 
1857-92 

Popeska, B., 
& Jovanova–
Mitkovska, S. 
(2016).

Integration and 
corelation between the 
contents of teaching 
subjects - physical 
education and society in 
primary teaching.

Knowledge - 
International 
Journal, Scientific 
and Applicative 
Papers, 12.1, pp. 57-
63. ISSN 1857-92
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Popeska, B., 
Jovanova–
Mitkovska,S., 
Dimkov,T.,& 
Smilkov, N. 
(2016).

Conditions and 
perspectives of 
university sport in 
Macedonia and other 
Balkan countries with 
emphasis of Goce 
Delcev University in 
Stip.

International Journal 
Knowledge Vol. 
13.3 pp. 417 – 42 
ISSN 1857-92,

Popeska, B., 
& Jovanova–
Mitkovska, S. 
(2016).

Integration and 
correlation concepts in 
physical education. 

Research in 
Kinesiology, 44(2), 
257 – 261

Federation of 
Sport Pedagogues 
of Macedonia

Jovanova – 
Mitkovska, S., 
& Popeska, B. 
(2016).

Management with time, 
academic obligation and 
possibilities for active 
break for the teaching 
staff at the Faculty of 
educational sciences at 
Goce Delcev University 
in Stip-Macedonia.

Activities in 
Physical Education 
and Sport, 6(2), 257 
– 260.

Federation of 
Sport Pedagogues 
of Macedonia

Јованова-
Митковска, 
Снежана 
(2016).

Логичко мисловни 
операции неопходни 
за формирање 
на почетните 
математички поими

Годишен зборник 
на Факултетот за 
образовни науки, 6 
(1). pp. 59-65. ISSN 
1409-9187 

Факултет за 
образовни науки, 
Универзитет 
„Гоце Делчев“

Jovanova-
Mitkovska, 
Snezana and 
Bocvarova, 
Jadranka and 
Smilkov, 
Nikola and 
Pasterk, 
Olivera (2016)

Intercultural Medical 
Communication in 
Europe–IMED-COMM-
EU. TOI TOI TOI 
Guidelines.
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Јованова – 
Митковска С 
(2016) : 

Да се биде учител! Научно-стручна 
трибина на тема 
„Предизвиците 
и перспективите 
на учителската 
професија“, 7 
октомври 2016, 
Stip, Macedonia.

Факултет за 
образовни науки, 
Универзитет 
„Гоце Делчев“

Јованова – 
Митковска, 
С.,  Попеска, 
Б. (2016).

Ефективната, 
ефикасна соработка со 
родителите - предизвик 
за наставникот во 
современото училиште

Научно- стручна 
трибина 
„Предизвиците 
и перспективите 
на учителската 
професија“, 
7.10.2016 г. (стр. 
29 - 36)

Факултет за 
образовни науки, 
Универзитет 
„Гоце Делчев“

Popeska, 
Biljana and 
Jovanova-
Mitkovska, 
Snezana 
(2016)

Имплементација 
на Brain Break 
во училиштата 
во Македонија и 
претставување 
на искуствата во 
меѓународни рамки

Научно-стручна 
трибина на тема 
„Предизвиците 
и перспективите 
на учителската 
професија“, 7 
октомври 2016, 
Stip, Macedonia

Факултет за 
образовни науки, 
Универзитет 
„Гоце Делчев“

Popeska, 
Biljana and 
Jovanova-
Mitkovska, 
Snezana 
(2017)

Traditional games 
in primary school 
curriculum

Knowledge - 
International 
Journal, Scientific 
and Applicative 
Papers, 16.4, pp. 
1548-1556. ISSN 
1857-923X

Jovanova-
Mitkovska, 
Snezana 
(2017)

Teaching of natural 
sciences an society an 
her implementation in 
the combined classes

Knowledge - 
International 
Journal, Scientific 
and Applicative 
Papers, 16.4, pp. 
1526-1534. ISSN 
1857-923X
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Учество на конгреси, семинари, конференции
Учесник Презентација

(наслов)
Наслов на 
настанот

Место и датум

Даниела 
Коцева, 
Снежана 
Мирасчиева, 
Емилија 
Петрова 
Ѓорѓева, Ирена 
Китанова

Образованието на 
Ромите и неговите 
слабости

Петта научно-
стручна 
конференција 
со меѓународен 
карактер на тема: 
Современото 
воспитание и 
образование 
– состојби, 
предизвици и 
перспективи

Штип, 17 мај 
2017 г.

Даниела 
Коцева

Учителот и 
социјализацијата

Научно стручна 
трибина „Да се биде 
учител“

Штип, 6.10.2017 
г.

Виолета 
Николовска

Словенската лексика 
во македонскиот и во 
српскиот јазик

Врските меѓу 
Република 
Македонија и 
Република Србија 
низ вековите и 
денес

Битола, 19-20 
мај 2017 г.

Виолета 
Николовска

Когнитивните 
процеси на помнење 
и заборавање од 
семантички и 
синтаксички аспект

Меѓународен 
славистички собир: 
10.Македонско-
полска 
конференција

Скопје, 15-16 
јуни 2017 г.

Виолета 
Николовска, 
Веселинка 
Лаброска

И
нт

ер
ди

сц
ип

ли
на

рн
ос

т 
и 

ку
лт

ур
не

 с
пе

ци
ф

ич
но

ст
и 

у 
је

зи
ку

Наука без граница
Косовска 
Митровица, 21 
– 22 септембра 
2017
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Трајче Нацев 
– Драган 
Веселинов

Културната 
историја на градот 
Штип од антиката 
до доаѓањето на 
османлиите

десетти цар-
шишманови 
дни в самоков 
тридесет и шести 
научни четения 
на асоциация за 
антропология, 
етнология и 
фолклористика 
„онгъл“

Самоков, 2016, 
30.9.-1.10. 2016 
г.

Trajce Nacev 
I Dragan 
Veselinov

Possible risk 
and dangers on 
Archaeological sites in 
the Lower flow of the 
River Bregalnica

4-ТИ 
МЕЃУНАРОДЕН 
НАУЧЕН 
СИМПОЗИУМ 
„ДЕНОВИ НА 
ЈУСТИНИJАН I“ 

Специјална тема: 
Византиското 
мисионерство и 
придобивките за 
Европа

Скопје 11-
12.11.2016

Trajce Nacev & 
Gordan Nikolov

Procession of the icon 
of Virgin Mary from 
the Monastery of St. 
Stephen in the village 
Konce

Меѓународен 
научен собир 
„Процеси 
на културна 
интерференција. 
Балканот помеѓу 
Истокот и Западот“

Неготино, 
10-12.9.2017 г.

доц. д-р Верица 
Јосимовска

Иновативни методи 
во учењето и 
проучувањето на 
чувствителни и 
контроверзни теми

Стручна трибина 
„Предизвиците 
и перспективите 
на учителската 
професија“

7.10.2016
година, Факултет 
за образовни 
науки, Штип
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доц. д-р Верица 
Јосимовска

Штип и Штипско во 
весникот „Политика“ 
(1919-1941)

VII Меѓународен 
научен собир 
„Врските меѓу 
Р.Македонија 
и Р.Србија низ 
вековите и денес“ 
во организација 
на Конзулатот 
на Р.Србија во 
Р. Македонија, 
(Unpublished)

19-21 мај 2017 г., 
Битола

доц. д-р Верица 
Јосимовска

Стручното 
однесување на 
наставникот по 
Историја

Петта научно-
стручна 
конференција 
со меѓународен 
карактер 
современото 
воспитание и 
образование 
- состојби, 
предизвици и 
перспективи  

17.5.2017 г., 
Штип

Mitevska – 
Petrusheva, K 
& Popeska, B. 
(2016).

Establishing the 
relation between 
teacher and student in 
a context of realization 
of educational role - 
opinions of student’s 
future physical 
education teacher

15th International 
Scientific 
Conference for Sport 
and Youth

28 – 29, April, 
Veles, Macedonia

Popeska, B., 
& Jovanova–
Mitkovska, S. 
(2016).

Integration and 
correlation concepts in 
physical education. 

15th International 
Scientific 
Conference for Sport 
and Youth

28 – 29, April, 
Veles, Macedonia
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Ignatov, G., 
Popeska, B., & 
Sivevska, D.

Sports activities 
during leisure time 
of the students from 
Sofia University “St. 
Kliment Ohridski”, 
Bulgaria and Goce 
Delcev University in 
Stip, Macedonia.

7th International 
Scientific 
Conference in Alma 
Mater, “Modern 
Trends “Of Physical 
Education And 
Sport, 

11 November, 
2016, Sofia, 
Department for 
sport”, University 
St. Kliment 
Ohridski. 

Jovanova-
Mitkovska, S., 
& Popeska, B. 
(2016).

Менторите (ментор 
наставник, ментор 
професор) и 
интегрираната 
методичка пракса. 

Юбилейна 
международна 
научна 
конференция 
Усъвършенстване 
на подготовката и 
квалификацията 
на педагогическите 
специалисти в 
съвременното 
образование, 

25–26 Nov 2016, 
Университетски 
център 
„Бачиново“.

Popeska, B. 
(2016).

University Outdoor 
Sports in Republic of 
Macedonia

International 
Conference on 
Sport Pedagogy, 
Health, and Wellness 
(ICSPHW)

18 - 21 
November, 2016, 
Manila: The 
College of Human 
Kinetics of the 
University of the 
Philippines, 

Јованова – 
Митковска, 
С.,  Попеска, Б. 
(2016).

Ефективната, 
ефикасна соработка 
со родителите 
- предизвик за 
наставникот во 
современото 
училиште 

Научно-стручна 
трибина 
„Предизвиците 
и перспективите 
на учителската 
професија“ 

7.10.2016 
г., Штип: 
Факултет за 
образовни науки, 
Универзитет 
„Гоце Делчев“ 
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Popeska, B., 
Sivevska, D., 
Gregorc, J., & 
Ignatov, G

Comparing future 
teachers’ interest in 
sport in leisure time 
across three countries

9th World 
Conference of 
Educational 
Sciences, WCES 
2017 

01-01- 04 
Fevruary, Nice, 
France

Jovanova 
Mitkovska, S., 
& Popeska, 
B 

Teacher competence 
to work with 
children with special 
educational needs 
 

7th World 
Conference on 
Educational 
Technology 
Researches, 
WCETR, 2017

20 – 22 April, 
2017 Pristina, 
Kosovo

Klincarov, I., 
Popeska, B., 
Kovac, M., 
Startc, G., & 
Mileva, E

Comparative Study 
On The State And The 
Status Of Primary 
Physical Education In 
Macedonia Slovenia 
And Bulgaria

12 th European FIEP 
Congress

13 – 16 
September, 
Luxemburg

POpeska, B., 
Klincarov, I., 
Mitevski, O., & 
Nikovski, O. 

Common obstacles in 
realization of physical 
education teaching 
process in primary 
education in Republic 
of 
Macedonia

12 th European FIEP 
Congress

13 – 16 
September, 
Luxemburg

Popeska, B., & 
Barbraeev, K 

Volonteering in 
sport at Goce Delcev 
University 

20 – th Science 
Symposium оn 
Sports аnd Physical 
Education оf Youth

29 – 30 
September 2017– 
Ohrid, Macedonia

Popeska, B., 
JOvanova – 
Mitkovska, S., 
Barbareev, K., & 
Janevski, V

Qualitative analyses of 
BB results

20 – th Science 
Symposium оn 
Sports аnd Physical 
Education оf Youth

29 – 30 
September 2017– 
Ohrid, Macedonia
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Доц.д-р Оливер 
Цацков

Историско 
културните односи 
меѓу Македонија 
и Србија изразени 
преку творештвото 
на Тодор Мановиќ

Врските меѓу 
Р.Македонија 
и Р.Србија низ 
вековите и денес

Битола,19-20 мај

Проф.д-р 
Кирил Цацков, 
Доц.д-р Оливер 
Цацков

Мише Развигоров 
-револуционерен деец 
учител и војвода

Eдинадесети 
цар-шишманови 
дни в самоков 
тридесет и седми 
научни четения на 
асоциация „онгъл“

Самоков, 30.9-
1.10

октомври, 
Р.Бугарија

Доц.д-р Оливер 
Цацков, Prof. 
Yuliana Bellceva

йонизиращите 
лъчения през погледа 
на един клас и две 
науки” бинарен урок 
по физика и история 
в единадесети клас

Гражданското 
образование в 
природните науки”

30 септември – 1 
октомври 2017 г.

Пловдивски 
университет 

„Паисий 
Хилендарски“

Р.Бугарија

Доц.д-р Оливер 
Цацков

Учењето по пат 
на откривање 
на незаменлива 
компонента во 
наставата по историја

Современото 
воспитание и 
образование

2016, Штип

Доц.д-р Оливер 
Цацков

Учителот пример 
што треба да се следи 
и почитува

Стручна трибина„ 
Предизвиците и 
перспективите 
на учителската 
професија

7.10.
2016
Штип

Тодор 
Чепреганов со 
коавтор

Македонија во 
интересната сфера на 
Србија и Бугарија

Врските меѓу 
Република 
Македонија и 
Република Србија 
низ вековите

Битола, 19-20 
мај 2017
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Тодор 
Чепреганов

Киро Глигоров меѓу 
„сепаратизмот“ и 
„антикомунизмот“

Улогата на 
претседателот 
Киро Глигоров 
во меѓународното 
етаблирање 
на Република 
Македонија

Скопје, 16 мај 
2017

Тодор 
Чепреганов

Искористеноста 
на западните 
и балканските 
историски извори 
во македонската 
историографија 
и електронските 
извори

Меѓународна 
научна 
конференција „70 
години Институт 
за историја – 70 
години македонска 
историографија“

13-14 декември 
2016 г.

Љубен 
Тевдовски

“Defining archaeology 
– between the natural 
method and social 
theory” - Reflections 
on Interdisciplinarity

International 
Conference 
“Disciplinary in 
Archaeology”

Austrian 
Academy of 
Sciences & 

OREA, Vienna, 
Austria, 2017

Љубен 
Тевдовски

“We are followers 
of the same muse, 
pardon me, scientific 
discipline. Their script 
is just not updated 
yet!” - Archaeology 
and the European 
Far-Right - Attitudes 
and Responses, 
Twenty-five Years 
after Maastricht: 
Archaeology and 
Europe’s future

Annual Conference 
of the European 
Association of 
Archaeologists,

Maastricht, 
Netherlands, 2017
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Љубен 
Тевдовски

“Earth and Stone 
Architecture - The 
Misconceptions 
of the Classical 
archaeology”,

Visiting lectures 
of the Institute of 
Social Anthropology, 
Academy of 
Sciences,

Vienna, Austria, 
2017

Љубен 
Тевдовски

“Traditions, Capacities 
and Responsibility 
of Archaeology in 
Confronting the Key 
Challenges of the 
Contemporary World”, 
Present Identities from 
the Past - Providing a 
Meaning to Modern 
Communities,

Annual Conference 
of the European 
Association of 
Archaeologists, 
Maastricht,

Netherlands, 2017

Љубен 
Тевдовски

“The Dangerous 
Migrants from the 
See are Coming 
Again! - Mobility and 
Cultural Dynamics 
in the Eastern 
Mediterranean”

International 
Conference on 
Safeguarding 
and Promotion of 
Cultural Heritage, 
On the occasion of 
the International 
Day for Monuments 
and Sites, Institute 
of Cultural Heritage 
and Archaeology, 
hosted by Faculty 
of Educational 
Sciences,

Stip, Macedonia, 
2017
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Љубен 
Тевдовски

“Rethinking the 
East and West – 
Anthropological 
perspective on 
the ‘endangered’ 
values and traditions 
of Europe in 
the processes of 
globalization”

International 
Conference “Social 
Challenge in the 
Global World”, 
Faculty of Law, 
Goce Delcev 
University,

Stip, Macedonia, 
2017

Popeska, B., 
& Jovanova–
Mitkovska, S. 
(2016).

Integration and 
correlation concepts in 
physical education.

15th International 
Scientific 
Conference for Sport 
and Youth

28 – 29, April, 
Veles, Macedonia

Jovanova-
Mitkovska, S., 
& Popeska, B. 
(2016).

Менторите (ментор 
наставник, ментор 
професор) и 
интегрираната 
методичка пракса.

Юбилейна 
международна 
научна 
конференция 
Усъвършенстване 
на подготовката и 
квалификацията 
на педагогическите 
специалисти в 
съвременното 
образование

25–26 Nov 2016, 
Университетски 
център 
„Бачиново“.

Јованова – 
Митковска, С., 
& Попеска, Б. 
(2016).

Ефективната, 
ефикасна соработка 
со родителите 
- предизвик за 
наставникот во 
современото 
училиште

Научно-стручна 
трибина 
„Предизвиците 
и перспективите 
на учителската 
професија“

7.10.2016, Штип: 
Факултет за 
образовни науки, 
Универзитет 
„Гоце Делчев“
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Jovanova 
Mitkovska, S., 
& Popeska, B

Teacher competence 
to work with 
children with special 
educational needs

7th World 
Conference on 
Educational 
Technology 
Researches, 
WCETR, 2017

20 – 22 April, 
2017 Pristina, 

Kosovo

Јованова-
Митковска 
Снежана

Академско 
пишување-потреба 
или предизвик

Петта научно-
стручна 
конференција 
со меѓународен 
карактер на тема 
„Современото 
воспитание и 
образование 
- состојби, 
предизвици и 
перспективи“

18 мај 2017, 
Штип, 

Македонија

Јованова-
Митковска 
Снежана

Играта во функција 
на развој на почетни 
математички поими

Петта научно-
стручна 
конференција 
со меѓународен 
карактер на тема 
„Современото 
воспитание и 
образование 
- состојби, 
предизвици и 
перспективи“

18 мај 2017, 
Штип,  
Македонија

Popeska, B., 
Jоvanova – 
Mitkovska, S., 
Barbareev, K., & 
Janevski, V

Qualitative analyses of 
BB results

20 – th Science 
Symposium оn 
Sports аnd Physical 
Education оf Youth

29 – 30 
September 2017– 
Ohrid, Macedonia
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Соња 
Петровска

Образованието на 
учителот денес

Панел дискусија 
– 70 години 
учителско 
образование на 
македонски јазик во 
Штип

Септември, 2016, 
Штип

Sonja Petrovska, 
Despina 
Sivevska 

Cooperation 
(partnership) between 
school and family and 
student success

12th International 
Balkan Education 
and Science 
Congress - 
 Education for life, 
work and well-being 

September 28 – 
30 2017 Nessebar, 
Bulgaria

Учесник Презентација
(наслов)

Наслов на настанот Место и датум

Nikola Smilkov „Vertikalna forma“ 10th DFEWA 
RESIDENZ 
MALLNITZ 
ÖSTERREICH 2016

Mallnitz Austria 
23. 09. - 01. 10. 
2016.

Никола Смилков Креирање на 
дескриптори 
за наставници 
ментори во ОУ и 
ДУ

Креирање 
на профил/
дескриптори 
за ментори за 
практична настава

Охрид, Р. 
Македонија,
10-12/10.2016

Никола Смилков Меланхолија Мал формат
 

Скопје, Р. 
Македонија, 
21.12.2016

Никола Смилков Награда за 
скулптура

Мал формат
 

Скопје ,Р. 
Македонија, 
21.12.2016

Никола Смилков Групна изложба Ликовни изрази Битола, Р. 
Македонија, 
2-12.6.2017

Никола Смилков Групна изложба Скулптури на 
новото време

Куманово, 
Р. Македонија, 
29.7.2017
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Nikola Smilkov VIBRACII  5th 
INTERNATIONAL 
ART SYMPOSIUM

Олимпос 
Анталија 
Турција 
29.6-9.7.2017 г.

Никола Смилков Самостојна 
изложба

Скулптури Галерија Марко 
Цепенков 
Прилеп Р. 
Македонија
27.10.2017

Други активностки 
Во текот на оваа учебна година Факултетот за образовни науки беше 

носител на неколку активности со научен и апликативен карактер:
1. Научно-стручна трибина „Предизвиците и перспективите на 

учителската професија“, 6. 11. 2016 год., Штип (по повод Светскиот 
ден на учителот).

2. Предавање на тема „Предучилишното и основното образование во Р 
Бугарија“ педагогошка теорија и пракса, доц. д-р Виолета Станчева, 
Педагошки факултет при Тракискиот универзитет, Стара Загора, Р 
Бугарија, 2016.

3. Семинар за одделенски наставници во соработка со Бирото за развој 
на образованието, 2016, Штип. (Цел: успешна реализација на одделни 
теми од наставните програми по предметот Математика за IV и V 
одделение, преземени од Меѓународниот центар за наставни програми 
(Cambridge International Examination), адаптирани од страна на 
Бирото за развој на образованието).

4. Одбележување на 70 години учителско образование на македонски 
јазик во Штип – струна конференција, септември 2016 – Штип.

5. Студентска конференција за историја и археологија, февруари 2017, 
Штип.

6. Инспиративни говори – Учителите го менуваат светот, декември 
2016, Штип.
Тркалезна маса на тема „Професионален и кариерен развој на 

учителите, директорите и останатите педагошки специјалисти“, Педагоки 
факултет при Универзитетот „Неофит Рилски“, Бугарија и Факултетот 
за образовни науки, ноември 2016, Штип.
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ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ

Вовед 
Земјоделскиот факултет како високообразовна установа во состав на 

државниот Универзитет „Гоце Делчев” од Штип во академската 2016/2017 
година наставата за првиот циклус на академски студии ја реализира во 
наставниот центар во Штип на Кампус II (Кампус на природни, технички 
и биотехники науки) и во дисперзираните наставни центри во Струмица, 
Кавадарци и веќе четврта генерација на уписи во наставниот центар во 
Прилеп.

За потребите на студентите и за поквалитетна настава, Земјоделскиот 
факултет поседува соодветна техничка опременост, која секоја година 
последователно се збогатува по број и по квалитет на опремата. 

За предавањата е обезбедена современа нагледна опрема, LCD 
проектори, компјутери, а поставени се и телевизори како помагала при 
предавањата и видеопрезентациите по кампусите на Универзитетот. 

Лабораториите се исто така опремени со современа опрема и апаратура 
за потребните наставни активности и реализирање на практичните 
лабораториски вежби. Во процесот на студирањето на располагање 
е најразлична лабораториска опрема во студентските лаборатории: 
микроскопи, бинокулари, хемикалии, стакларија, инструменти, подлоги и 
др. Преку одличната компјутерска опременост се овозможува постојан и 
широк пристап кон потребните информации за студентите и за вработените 
на факултетот.

За поуспешно спроведување на наставниот процес и подобар 
квалитет при студирањето, факултетот располага и со опитни и 
производни земјоделски површини со кои стопанисува „Унисервис-агро“ 
фирма основана од Земјоделскиот факултет при УГД-Штип. Површините 
се наоѓаат во атарите на с. Амзабегово и Батање, како и во околината 
на Кампусот во Струмица. На споменатите површини континуирано се 
организира теренска настава и студентска пракса, преку која студентите 
директно на терен можат да се запознаат со одредени процеси и 
агротехнички мерки кои се предмет на проучување на студиските програми. 
Секоја година се потпишува и договор со поголемите земјоделски фирми 
во Македонија, каде што студентите одат на еден месец задолжителна 
пракса. 

Студентите од Земјоделскиот факултет, како и од сите и други 
единици, имаат бесплатен пристап до универзитетските изданија на скрипти 
и учебници публикувани од наставничкиот кадар на е-библиотеката на 
УГД. 

Е-библиотеката е достапна за сите корисници во системот на УГД 
на линкот http://e-biblioteka.ugd.edu.mk. Студентите исто така можат да 
го користат и богатиот книжен фонд од современа научна и стручна, 
домашна и странска литература од универзитетската библиотека.

Е-системот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип досега се 
покажа како многу корисна алатка и помош на студентите при нивното 
студирање. 
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На Земјоделскиот факултет како и секоја година така и во периодот 
на студиската 2016/2017 г. активно беше користена платформата на 
е-учење каде што постојано се ажурираат предавањата и литературата, за 
збогатување на наставнта содржина. 

Структура (број на вработени - наставници, соработници, 
административен кадар)

Р. бр Презиме и име Звање

1. Митрев Саша редовен професор

2. Каров Илија редовен професор

3. Илиева Верица редовен професор

4. Михајлов Љупчо редовен професор

5. Колева Гудева Лилјана редовен професор

6. Димовска Виолета редовен професор

7. Кузелов Ацо редовен професор

8. Спасов Душан редовен професор

9. Ѓорѓиевски Милан вонреден професор

10. Спасова Драгица вонреден професор

11. Илиевски Мите вонреден професор

12. Иванова Петропулос Виолета вонреден професор

13. Трајкова Фиданка доцент

14. Илиева Фиданка доцент

15. Костадиновиќ Величковска Сања доцент

16. Арсов Емилија доцент

17. Балабанова Биљана доцент

18. Маркова Руждиќ Наталија доцент

19. Ковачевиќ Билјана доцент

20. Атанасова Билјана научен соработник

21. Златковски Васко виш лаборант

22. Давитковска Барбареева Елизабета секретар

23. Бикова Ангела администрација

24. Асенов Мичев Горги насловно звање вонреден 
професор
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25. Димовска Даниела насловно звање доцент

26. Пресилски Стевче редовен професор / 
надворешен соработник

27. Силвана Пашовска доцент / надворешен 
соработник

28. Зајкова Панова Весна виш лаборант

29. Каракашева Елизабета виш лаборант

30. Арсова Јулијана лаборант

31. Пенева Емилија лаборант

32. Петрушева Драгана лаборант

33. Боев Иван референт на студентски 
прашања

34. Јосифов Иван референт на студентски 
прашања

35. Удовалиева Аница референт на студентски 
прашања

36. Наташа Маџоска референт на студентски 
прашања

Катедри во состав на Факултетот
Според Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 

работните места на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип, организационата 
структура на Земјоделскиот факултет е поставена со 6 катедри. 

Тековната поставеност на факултетот е со 6 катедри - основни 
организациони единици во функционирањето на факултетот кој пак 
од друга страна е интегрален дел од организационата структура на 
Универзитетот. 

 
Kатедри на Земјоделскиот факултет се:

• Катедра за заштита на растенијата и животната средина 
• Катедра за растително производство 
• Катедра за прехранбена технологија и преработка на анималните 

производи 
• Катедра за наука на земјиштето и хидрологија 
• Катедра за лозарство и овоштарство 
• Катедра за растителна биотехнологија.
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Катедра за заштита на растенијата и животната средина
Основната задача и дејност на Катедрата, како во изминатите години 

така и за периодот од 2016/2017 година е да обезбеди квалитетно и 
современо образование на студентите запишани на прв, втор и трет циклус 
на студии.

Научноистражувачкиот интерес на оваа катедра е насочен кон 
теренски и лабораториски анализи за дијагностика на патогените 
причинители на болести кај различни земјоделски култури, како и 
воспоставување најсоодветна заштита од истите; идентификација и 
детерминација на растителните болести, штетници и плевели; користење 
на современи техники и методи за дијагностицирање на присуството на 
бактерии, габи, вируси и инсекти во растителен материјал и во почва; 
изведувањето на соодветни тестови за биолошка и хемиска заштита на 
растенијата.

Една од главните цели на истражувачката работа е овозможување на 
пренос на знаењето од областа на заштитата, интерпретација на добиените 
резултати, како и начин на примена на заштитни мерки.

Катедрата за заштита на растенијата и животната средина во 
состав на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” во 
Штип, спроведува и има планирано повеќе тековни и идни активности во 
наведениот период. 

Во рамките на првиот циклус на студии на Земјоделскиот факултет, 
Катедра за заштита на растенијата и животната средина има организирано 
современи и потребни предмети од областа на заштита на растенијата, 
прикажани во табела 2. 

Табела 2. Предмети на првиот циклус студии на Земјоделскиот факултет 
при УГД – Штип
1. Фитопатологија
2. Ентомологија
3. Заштита во градинарството
4. Заштита на виновата лоза
5. Заштита во полeделството
6. Специјална ентомологија
7. Микологија
8. Бактериологија
9. Вирологија
10. Хербологија
11. Нематологија
12. Фитофармација
13. Анатомија и физиологија на болните растенија
14. Отпорност на растенијата
15. Биолошка заштита

Покрај тоа, вработените од КЗРЖС се ангажирани и во наставата 
на вториот циклус на студии на Земјоделскиот факултет по следните 
предмети (табела 3).
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Табела 3. Предмети на кои вработените од КЗРЖС држат настава на 
вториот циклус студии на Земјоделскиот факултет при УГД-Штип
1. Фитофармација
2. Анатомија и физиологија на болните растенија
3. Отпорност на растенијата
4. Лабораториска практика 1
5. Биолошка заштита
6. Лабораториска практика 2
7. Молекуларна биологија
8. Општа фитопатологија
9. Општа ентомологија
10. Општа хербологија
11. Микологија
12. Вирологија
13. Бактериологија
14. Специјална ентомологија
15. Специјална хербологија
16. Болести и штетници на поледелските растенија
17. Фитопатологија
18. Заштита на виновата лоза 2
19. Основи на фитофармацијата

Освен предвидените програми за редовно одржување на наставниот 
процес од прв, втор и трет циклус на студии на Земјоделскиот факултет 
при УГД Штип, тековно се спроведуваат и ќе се спроведуваат активностите 
поврзани со научните и стручно апликативните проекти, како и други 
научноистражувачки активности. 

Програма за ангажман на вработените на КЗРЖС во 
научноистражувачката работа на Земјоделскиот факултет

Во текот на 2016/2017 година наставно-научниот кадар од Катедрата 
за заштита на растенијата и животната средина, поради активностите кои 
ги превзема во полето на проучувањето на патогените и заштитата на 
растенијата ќе има можност во апликација за учество во проекти – како 
домашни така и меѓународни билатерални проекти. 

Преку тековните проектни активности се планира да се направат 
студиски престои во престижни лаборатории и научноистражувачки 
центри, со цел да се подигне нивото на обученост на истражувачкиот 
кадар во лабораторијата. 

Исто така, наставничкиот и соработничкиот кадар во наредниот 
период ќе земаат учество на домашни и меѓународни научни собири 
од областа на заштитата на растенијата и животната средина, а тоа ке 
резултира со објавување на резултатите во домашни или меѓународни 
списанија.



Годишен извештај

445

Научноистражувачкиот интерес на оваа Катедра е насочен кон:
1. Теренска и лабораториска дијагностика на патогените причинители 

на болести кај различни земјоделски култури; 
2. Воспоставување најсоодветна заштита од истите; 
3. Идентификација и детерминација на растителните болести, штетници 

и плевели; 
4. Користење на современи техники и методи за дијагностицирање 

на присуството на бактерии, габи, вируси и инсекти во растителен 
материјал и во почва; 

5. Изведувањето на соодветни тестови за биолошка и хемиска заштита 
на растенијата;

6. Научноистражувачки престој на дел од вработените на Катедрата со 
цел воведување на нови методи на работа. 

Во Катедрата за заштита на растенијата и животната средина 
наставно -научниот кадар го сочинуваат:
- проф. д-р Саша Митрев - раководител (редовен професор)
- проф. д-р Илија Каров (редовен професор)
- проф. д-р Душан Спасов (редовен професор)
- доц. д-р Емилија Арсов (доцент)
- доц. д-р Билјана Ковачевиќ (доцент)
- д-р Билјана Атанасова (научен соработник).

Во рамките на Катедрата за заштита на растенијата и животната 
средина, активно функционира лабораторијата – УНИЛАБ, со старото 
име Лабораторија за заштита на растенијата и животната средина, 
променето од Институтот за акредитација на барање на раководителот 
на лабораторијата, со Одлука за промена на името на лабораторијата од 
12.10.2016 г.).

Во рамките на УНИЛАБ постојат следниве оддели:
 – Оддел за заштита на растенијата;
 – Оддел за контрола на семе и саден материјал;
 – Оддел за геохемија;
 – Оддел за агрохемија и исхрана на растенијата;
 – Оддел за микробиологија;
 – Оддел за контрола на квалитет на храна; 
–– Одделение за контрола на квалитет на масло;
–– Одделение за контрола на квалитет на вино. 

За своите долгогодишни клиенти, Лабораторија продолжува со 
своите анализи:
- агрохемиски анализи на почвата и давање на соодветни препораки за 

ѓубрење и прихрана на растенијата; 
- испитување на присуство макро и микро елементи, тешки метали и 

елементи во траги и резидуи од пестициди во различни медиуми, како 
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што се: почвата, водата и растителниот материјал, утврдувањето на 
активните материи во пестицидите, утврдувањето на застапеноста на 
хранливите елементи во ѓубривата; 

- анализа на квалитетот на семенскиот и садниот материјал, утврдување 
на генетски модифицирани организми; 

- детерминација и идентификација на присуството на болести и 
штетници кај растенијата и складираните земјоделски производи; 

- утврдување на биолошката ефикасност на пестицидите;
- квалитативно и квантитативно определување за присуство на 

микотоксини во растителните производи.

Во текот на 2016/2017 година, лабораторијата континуирано 
продолжува со давање услуги на правни и физички лица за апробација 
на семенски посеви, различни експертизи, стручни совети, препораки 
и мислења поврзани со земјоделското производство, преработката и 
чувањето на земјоделските производи.

Извештај за работата на Катедра за заштита на растенијата 
и животната средина и УНИЛАБ 

Оддел за заштита на растенијата
Во изминатата 2016/17 година, стручниот тим од УНИЛАБ – Оддел 

за заштита на растенијата, Одделение за бактериологија и вирологија, 
интензивно продолжува со континуирано следење на состојбата на терен 
како кај култивираните растенија - градинарските култури, овошните 
насади и виновата лоза, така и кај дивата популација на растенија (Cuscuta 
spp., Convolvulus spp.). 

Теренските истражувања направени во текот на 2017 година, на 
целата територијата на Република Македонија, ја потврдија појавата на 
патогени причинители на болести кај различни култури, застапени со 
различен интензитет, зависно од временскиот период на анализа. 

По секоја теренска анализа во лабораторијата беа донесени примероци 
за анализа, за да се докаже присуството / отсуството на патогени кај 
испитуваните култури, и да се изврши нивна соодветна детерминација. 

Теренските анализи на здравствената состојба на виновата лоза 
беа следени на ниво на целата држава, со посебен осврт на Тиквешкото 
виногорје, но и на другите поголеми и помали локалитети под лозов 
насад, кои беа следени од магистрант дипл. инженер Билјана Тучковска, 
која сезоната 2017 работи во рамките на нејзината магистерска тема. 
Континуирано беше следено присуство на фитоплазматски и вирусните 
промени кај различни сорти на винова лоза, но најинтензивно беа следени 
винските сорти вранец, црн бургундец, шардоне и смедеревка, кај кои 
симптомите и економските штети беа најмногу изразени. Магистерската 
тема е под менторство на доц д-р Емилија Арсов. 

Лабораториските техники на изолација и идентификација на 
фитоплазматски причинители на болести го потврдија присуството на 
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16SrXII група на фитоплазми – Bois noir – столбур (црно дрво), фитоплазма 
која по својата природа не е карантинска но тоа не значи дека не може да 
предизвика економски штети. 

Присуството на вирусите кај новиот саден материјал, како и за прв пат 
подетално е испитувано во одделението за вирологија при Лабораторијата 
за заштита на растенијата и животната средина. Лабораториски беше 
потврдено присуство на вирусот на свиткување на листовите кај виновата 
лоза – Grapevine leaffroll virus кој во литература се јавува со досега 
потврдени 9 соеви, од кои кај нас ги има GLRaV1 и GLRaV3, GVA и GFkV.

Исто така, магистранд Галина Иванова активно работеше на терен 
во следење на состојбата со фитоплазматската симптоматологија кај 
градинарските култури, под менторство на доц. д-р Емилија Арсов.

За прв пат во рамките на магистерската тема на Галина Иванова, 
во УНИЛАБ под менторство на доц. д-р Емилија Арсов, направена е 
идентификација на фитоплазмата столбур кај пиперка во Струмичкиот и 
Кочанскиот регион. 

Во Одделението за бактериологија и вирологија беше следена 
состојбата со насадите под слива, каде беше потврдено присуство на 
вирусот на шарка на сливата (Plum pox viruses). Овој вирус беше потврден 
со универзална група на серуми за детекција на вирус на шарка кај сливата 
(со користење на универзални китови на BIOREBA). Присуството на овој 
вирус беше забележано кај повеќегодишни насади од слива со следење 
на состојбата на вирусот почнувајќи од мај до септември. За да се одреди 
концентрацијата на вирусот за време на латентниот период, во декември 
од маркирани позитивни овошки на вирусот на шарка на сливата беа 
собирани заспани пупки и кај нив беше потврдено присуството на вирусот 
со иста концентација. 

Покрај фитоплазматски промени кај виновата лоза и градинарските 
култури, беа направени комплетни теренски и лабораториски истражување 
со контрола на фитоплазматскиот статус кај пченката (Zea mays L.), кај 
која култура исто така беа забележани овие промени но испитувањата се 
во тек и ќе продолжат во наредната година. 

Успешно реализиран план за магистерска тема на Катедрата за 
заштита на растенијата и животната средина и финален производ со 
одбрана на темата на Јулијана Арсова, лаборант во абораторијата под 
катедрата, УНИЛАБ под наслов: „Присуство на бактериска пламеница 
кај дуња во Република Македонија“, под менторство на проф. д-р Саша 
Митрев. 

Во периодот 2016/2017 година, стручниот тим од Одделението за 
микологија продолжи со континуирано следење на појавата на габни 
заболувања во поголемите земјоделски региони во земјата како Скопје, 
Куманово, Кочани, Штип, Пробиштип, Свети Николе, Прилеп, Битола и 
Струмица. Од почеток на вегетацијата следена е здравствената состојба 
на пченицата, јачменот, оризот, сончогледот, доматот и пиперката, 
краставицата, оревот и др. Генерално може да се каже дека во периодот 
2016/2017 година не е забележан посилен напад од некој патоген кој би 
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можел да предизвика значајни економски штети кај производителите ниту 
пак е забележано присуство на некој нов патоген кој досега не е забележан 
на територијата на Република Македонија. 

Одделението за фитофармација во периодот 2016/17 година беше 
опремено со нов апарат за течна хроматографија со детектор со низа од 
диоди (PDA), детектор со индекс на рефракција (RI) и флуоресцентен 
детектор, марка Шиматцу. Лаборантите од Одделението имаа можност 
да се здобијат со предвидената обука за апаратот. Се разработуваа 
и оптимизираа нови методи за детекција на пестициди. Во моментот 
разработени се методи за испитување на присуството на активните материи 
нуаримол, фенбуконазол, фенитротион, процимидон, винклозолин, 
паратион, паратион метил, толилфлуанид, трифлоксистробин, 
феноксапроп-п-етил, тебуфенпирад, требуфос, хлорпирифос, пиридабен, 
делтаметрин, бромоксанил октаноат, цис и транс перметрин, пиримикарб, 
монокротофос, фолпет, дифлуфеникан, дихлофлуанид, диметоат, 
етофумесат, метидатион и пропизамид во различни матрикси. Стручниот 
кадар од Одделението учествување на две интернационални конференции 
каде што имаше можност да прикаже дел од својата работа.

Во Одделението за ентомологија се работи на проучување 
симптомите предизвикани од штетниците кај културните растенија и 
нивно распознавање, детерминација на штетниците кои се јавуваат кај 
различни култури, а пред се кај градинарските, житните, овошките и 
виновата лоза. Во лабораториските услови се врши тријажа на материјалот 
уловен од терен, кој потоа се подготвува за детерминација и за чување во 
ентомолошки кутии

Теренските анализи на присуството на штетниците кај доматите 
беа следени на ниво на целата држава, со посебен осврт на Струмичкиот 
и Валандовско-гевгелискиот реон, но и на другите поголеми и помали 
локалитети под домати, кои беа следени од магистрант дип. инженер 
Наташа Гунова, која работи во рамките на нејзината магистерска тема. 
Континуирано беше следено присуство на штетните инсекти во заштитен 
простор кај доматите, но најинтензивно беше следен минерот кај доматите, 
Tuta absoluta, од кои симптомите и економските штети беа најмногу 
изразени. Магистерската тема е под менторство на проф. д-р Душан 
Спасов. 

При теренските и лабораториските истражувања беше утврдено 
константно присуство на дава вида трипси Thrips tabaci и Frankliniella 
occidentalis, со јак интензитет кај сите градинарски култури (домати, 
пиперка, зелка, краставица). Беше забележано и присуство со јак 
интензитет од Tuta absoluta и белокрилката – Trialeurodes voporariorum 
кај доматите, со јак интензитет беше и присуството на памуковата 
совица – Helicoverpa armigera и метлицата Loxostega sticticalis како 
штетници на пиперката и доматите. Појава на сивиот Polychrosis (Lobesia) 
botrana и жолтиот гроздов молец Clysia (Eupoecilia) ambiguella беше со 
умерен интензитет. Со значаен умерен до јак интензитет беше појавата 
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на јаболковиот црв Laspeyresia (Carpocapsa) pomonella кај јаболката 
и оревот. Посебно со јак интензитет беше појавата и присуството на 
обичната крушкова болва Psylla pyri како штетник на крушата, при што 
направените штети беа големи. Забележително беше доцната појава на 
копривното пајаче Tetranychus urticae кај вишната, ваквата појава беше 
поради долготрајната суша и високите температури.

Во Одделението за ентомологија беа направени испитување за 
утврдување на штетници кај праска и домати на донесени мостри од 
Државниот инспекторат за земјоделие.

Во составот на Одделение се проучуваат и основните карактеристики 
на нематодите. Оваа група на паразити предизвикуваат штети кај 
земјоделските култури со сличен интензитет како и патогените бактерии и 
габи, па токму поради тоа проучувањето на оваа група е многу значајна за 
заокружување на истражувањата во полето на заштитата на растенијата. 

Во текот на 2016/2017 година Катедрата за заштита и животната 
средина изврши здравствена контрола на семенски посеви од различни 
култури, пченица, јачмен, луцерка и градинарски растенија на правни 
субјекти во Р. Македонија.

Во 2017 година беше издадена книга под наслов „Штетници кај 
зеленчукот и мерки за контрола” од авторите проф. д-р Душан Спасов и 
д-р Билјана Атанасова. 

Natasa Gunova, Dusan Spasov, Biljana Atanasova, Dragica Spasova, Mite 
Ilievski (2017): Correlation between population dynamics of Tuta absoluta 
(Lepidoptera: Gelechidae) and climate, et tomato in protected area. Journal of 
Agriculture and Plant Sciences, JAPS, vol 15. (in press).

Оддел за контрола на квалитет на храната
Одделот за контрола на квалитет на храната располага со еден 

потенциостат Autolab 128 N, еден Palmsense микропотенциостат, 
Микробранова печка, Ранцимат Methrom-инструмент за мерење на 
стабилноста на маслата, а во постапка е и набавка на дополнителна опрема за 
анализа на вино, како и автоматски потенциометриски титратор. Главните 
цели на Одделот за контрола на квалитетот на храната се испитување 
на квалитативниот и квантитативниот состав на масло и производи од 
масло, релевантни параметри за квалитетот на виното (содржина на 
алкохол содржина на шеќери, содржина на слободни киселини содржина 
на тешки метали, содржина на атниоксиданти...). Покрај тоа, со помош 
на електрохемиските инструменти се испитуваат хемиските својства 
на голем број на токсични материи присутни во храната (афлатоксини, 
гиберилинска киселина), потоа својствата на голем број на антиоксиданти 
(полифеноли, деривати на Coenzyme Q). Притоа, главен акцент се става на 
идентификација на механизмот на влијание на испитуваните компоненти 
присутни во храната во човечкиот организам. Многу скоро, во рамките 
на овој оддел ќе биде набавен и високопритисочен течен хроматограф и 
дополнителна инструментација за анализа на млеко и млечни производи. 
Овој оддел располага и со микробранова печка, која е во функција на 
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минерализација на органски и неоргански примероци и нивно преведување 
во раствори, чиј елеменатрен состав потоа се испитува со помош на атомска 
спектроскопија. Целата палета на инструментални методи во Одделот за 
контрола на квалитетот на храната е во функција на обезбедување на 
предуслови за проценка на квалитетот на храната. 

Во делот за анализа на масла за јадење, активностите беа фокусирани 
на анализа на следниве параметри:
1. Определување на оксидативна активност на прехранбени масла
2. Определување на густина на прехранбени масла
3. Определување на киселински број на прехранбени масла
4. Определување на јоден број на прехранбени масла
5. Определување на пероксиден број на прехранбени масла
6. Определување на алкалност на прехранбени масла
7. Определување на сапунификациски број
8. Определување на индекс на рефракција.

Во овој оддел, исто така се изведуваат анализи и контрола на квалитет 
на вина. Во текот на 2016/2017 година, во Одделот за контрола на квалитет 
на вина активно се применуваат следните методи за анализа на вино:
1. Определување на алкохол
2. Определување на сув екстракт
3. Определување на специфична тежина
4. Определување на SO2 (слободен и вкупен)
5. Определување на вкупни киселини
6. Определување на испарливи киселини
7. Определување на редуцирачки шеќери
8. pH
9. Мултиелементна анализа на вина
10.  Микробиолошка анализа на вино.

Методите од 1-9 се оптимизирани и валидизирани, со определување 
на точност, повторливост и мерна неодреденост. Методите 1-9 се 
акредитирани од страна на Институтот за акредитација на Р. Македонија 
согласно со меѓународниот стандард ISO/IEC 17025 и успешно се 
применуваат за контрола на квалитет на вина пред ставање во промет и 
вина наменети за извоз. Во 2016 година УНИЛАБ од Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија доби 
Решение за овластување на лабораторија за вршење на физичко-хемиска 
анализа заради ставање на виното во промет.

Вработените во одделот за контрола на квалитетот на храната во 2014-
2015 година реализираа повеќе престои во странски научни институции од 
Германија, Романија, Унгарија, Србија, Шпанија, Турција и Бугарија. 

Во рамките на Катедрата за заштита на растенијата и животната 
средина (http://dpep.ugd.edu.mk/) активно функционира, работи и 
лабораторијата УНИЛАБ (http://unilab.mk/). Тоа е лабораторија во состав 
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на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” во 
Штип, како посебна организациска целина, и нејзината работа е заснована 
на законска регулатива, подзаконски акти и стандарди:

 – Закон за високо образование, 
 – Закон за акредитација, 
 – Стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006

Лабораторијата се самофинасира со давање на услуги.
Раководителот и вработените во Лабораторијата се ослободени од 

внатрешни, комерцијални, финансиски и други притисоци кои можат да 
влијаат на нивното работење.

Лабораторијата е одговорна за сите тестирања што ги извршуваат, 
согласно барањата на меѓународните стандарди, методи, прописи, 
потребите на корисниците и законската регулатива.

Со неа раководи раководител, во функција на Технички раководител, 
кој има одговорност за работењето согласно стандардот МКС EN ISO/IEC 
17025:2006 и другите прописи.

Лабораторијата има управувачки и технички персонал кој без оглед 
на други одговорности има овластувања и ресурси кои се потребни за 
спроведување на нивните должности.

Катедрата за растително производство
Катедрата за растително производство како организациона единица 

постои и активно работи на Земјоделскиот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев” во Штип, од неговото основање во 2007 година во 
континуитет. Сите членови на Катедрата се бирани во потесни научни 
подрачја во научната област - растително производство. Континуирана 
дејност на Катедрата за растително производство е да ги развива и пренесува 
знаењата на современ начин и да биде во тренд со новите достигнувања во 
наставно-научната дејност, заради квалитетно образование на студентите 
од прв, втор и трет циклус на студии.

Во Катедрата за растително производство наставно-научниот кадар 
го сочинуваат:
1. Редовен професор, проф. д-р Љупчо Михајлов – раководител на 

катедрата;
2. Редовен професор, проф. д-р Верица Илиева;
3. Вонреден професор, проф. д-р Милан Ѓеорѓиевски;
4. Вонреден професор, проф. д-р Драгица Спасова;
5. Вонреден професор, проф. д-р Мите Илиевски;
6. Доцент, д-р Наталија Маркова Руждиќ

Редовното одржување на наставниот процес од прв, втор и трет 
циклус на студии во сите четири дисперзирани центри во составот на 
Земјоделскиот факултет при УГД Штип, во текот на учебната 2016/2017 
година, е приоритетна активност на професорите од оваа катедра.

Една од активностите на Катедрата за растително производство е 
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постојано обновување и одржување на генетските ресурси од растителен 
материјал кој се чува и одржува во коморите во ген - банката во кампусот 
во Струмица.

Катедрата за растително производство во текот на академската 
2016/2017 година имаше голем број на активности на домашни и 
интернационални манифестации и конгреси од областа на растителното 
производство и биотехнологијата. Во поединечните годишни извештаи на 
професорите и соработничкиот кадар, за извештајниот период, може да 
се видат нивните активности од областите на издавачка дејност, учество 
и раководење со проекти, објавени трудови, учество на симпозиуми, 
конгреси, семинари, работилници, студиски патувања и сл.

Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип 
веќе неколку години успешно ја реализира Еразмус+ програмата со 
европските партнер универзитети. Оваа година, преку оваа мобилна 
програма, во организација на катедрата за растително производство, 
во период од 8 до 12 мај од Институтот за земјоделство од Карнобат – 
Република Бугарија како визитинг професори кои одржаа предавања 
беа проф. д-р Дина Атанасова и доц. д-р Василина Манева. Предавањата 
од областа на органското растително производство беа одржани пред 
студентите и наставничкиот кадар на Земјоделскиот факултет во 
наставните центри Штип, Струмица и Прилеп.

Во почетокот на мај 2017 година со група од 40 студенти од Штип, 
Струмица и Прилеп од VI семестар, кои во рамките на предметната наставна 
програма го слушаат предметот Органско производство беше остварена 
еднодневна теренска настава од овој предмет на Органски комплекс (фарма 
и хотелско-угостителски објекти со органски содржини) во областа – 
Предел – Банско, Република Бугарија. Во рамките на посетата, студентите 
имаа можност да слушаат предавања и следат презентации од областа 
на примената на биолошките пестициди и нивното дејство врз различни 
земјоделски култури. Во текот на презентацијата за органската фарма 
„Моравско село“ на Предел, студентите беа запознаени со состојбите и 
можностите за органско производство во Бугарија, како и со асортиманот 
на различни средства за ѓубрење и заштита на растенијата, дозволени 
и регистрирани за употреба во органското земјоделство во земјите на 
Европската Унија, од кои дел се користат на фармата. Студентите имаа 
можност да ја разгледаат целата фармa, вклучително и комплексот за 
ноќевање, како дел од можноста за рурален туризам на фармата и да 
уживаат во убавото зеленило на Пирин планина во вкусовите на домашно 
подготвената органска храна. 

Во текот на 2017 година, како и претходните години, како 
продолжување на повеќегодишната соработка со Институтот за 
земјоделство од Карнобат – Република Бугарија, во организација на 
Катедрата за растително производство во лабораториите и на опитните 
полиња на институтот во периодот од 5 до 9 јуни се оствари работна посета 
и изведување на практичната настава на група од 9 студенти од I и II циклус 
на студии на Земјоделскиот факултет при УГД - Штип. Организатори на 
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практичната настава и активни учесници во истата беа професорите од 
Катедрата за растително производство: проф. д-р Верица Илиева, проф. 
д-р Драгица Спасова и проф. д-р Мите Илиевски. Активно учество зедоа и 
проф. д-р Душан Спасов и д-р Билјана Атанасова од Катедрата за заштита 
на растенијата и животната средина, како и дип. инж. агр. Иван Донев, 
студент на втор циклус студии на Земјоделски факултет при УГД – Штип. 
Првиот ден од посетата се совпадна со настанот „Отворен ден: Иновации 
во земјоделието“, на кој студентите ја имаа можноста да остварат блиска 
средба и да присуствуваат на презентации на голем број стопански 
субјекти од областа на земјоделството, кои се во тесна соработка со 
Институтот. Покрај тоа, студентите имаа можност да се запознаат со 
работата на институтот, а потоа и со лабораториите и опитните површини 
каде што ја реализираат нивната научна и апликативна работа. Следните 
денови студентите практично се запознаа со техниките на хибридизација 
кај јачмен и овес, почнувајќи од подготвување на родителските растенија, 
кастрирање, опрашување и нивно одгледување до зрелост. Студентите ги 
посетија и површините на кои е организирано органско и био динамично 
производство. Посетата во целост беше одлично организирана од нашите 
исклучително љубезни домаќини, со исклучителна отвореност за 
соработка. На нивно задоволство, студентите покажаа голем интерес за се 
што можеа да видат и слушнат. 

Во периодот од 2 до 8 јули 2017 година во Охрид се одржа 17. 
Меѓународен Симпозиум и Летна школа по Биоанализа, кој е организиран 
во рамките на CEEPUS CIII-RO-0010-11-1617 мрежата: TEACHING AND 
LEARNING BIOANALYSIS. Овој симпозиум секоја година се организира 
во различна држава членка на мрежата и оваа година, за прв пат, 
симпозиумот се организираше во Македонија. Земјоделскиот факулет 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се приклучи во мрежата во 
2016 година а на свеченото отварање на настанот свое обраќање имаше 
и Деканот на Земјоделскиот факулет при Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип, проф. д-р Љупчо Михајлов.

Во рамките на предметната наставна програма на студиска програма 
Полјоделство за студентите од VII семестар, но и за студентите запишани 
во I семестар од Наставен центар Прилеп, на ден 12.9.2017 година, беше 
организирана теренска настава под менторство на проф. д-р Љупчо 
Михајлов. Теренските активности со студентите продолжуваат зависно 
од сезоната и наставната програма во семестарот и задолжителната 
предвидена програма на предметниот професор.

Студентите имаа можност директно на терен во атарот на село 
Ропотово – Прилепско, да се запознаат со начини на орање и заорување 
на растителните остатоци, и подготовка на почвата за новата сеидбена 
сезона, како и со работната операција агрегатирана сеидба на пченица.

Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, по повод 70 години од основањето, во 
периодот од 18 до 20 октомври организираше меѓународен симпозиум 
под наслов: „3rd International Symposium for Agriculture and Food“ (ISAF 
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2017). Деканот на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ 
- Штип, проф. д-р Љупчо Михајлов беше повикан како почесен гостин на 
овој интернационален симпозиум. 

Посебен акцент на активностите и истражувањата во рамките на 
активностите на катедрата за растително производство се дава на проектите 
од областа на органското растително производство и семепроизводство.

Од Управниот одбор на Фондот за научноистражувачка работа 
при УГД, одобрени беа барањата за продолжување за финансирање на 
следниве научноистражувачки проекти: 
- „Процена на различни генотипови полјоделски култури во системот 

на органско земјоделско производство“ - главен истражувач проф. 
д-р Љупчо Михајлов;

- ,,Колекционирање, карактеризација и евалуација на домашна и 
странска герм плазма од ориз“ - главен истражувач проф. д-р Верица 
Илиева;
Во рамките на катедрата за растително производство во тек се и 

следниве проекти: 
- „Органско производство на пролетен овес: Потребни сортни 

карактеристики“ - главен истражувач проф. д-р Драгица Спасова;
- ,,Можности за одгледување на здружени посеви во поледелското 

производство“ - главен истражувач проф. д-р Мите Илиевски;
Проектните активности предвидени по овие проекти редовно се 

извршуваа во текот на 2016 и 2017 година.
Стручна контрола на семенските посеви од пченица, јачмен, 

луцерка, соја, сончоглед, како и на посадочен материјал од повеќе видови 
градинарски култури и во текот на 2017 година беше успешно и редовно 
реализирана од страна на проф. д-р Љупчо Михајлов, од Катедрата за 
растително производство. Стручната контрола се изведуваше преку 
теренски активности со 2 контролни прегледа во текот на вегетацијата 
на семенските посеви на пријавените површини. Врз база на контролните 
теренски посети се изготвувани записници и сертификати за состојбата 
со посевите на местото на одгледување на семенските културни растенија. 
Прегледите се спроведуваа на повеќе земјоделски фирми на територијата 
на целата држава (Овче Поле, Пробиштипско, Стумичко и Пелагонија - 
Битолско), регистрирани за производство на семе и посадочен материјал. 

Проф. д-р Верица Илиева и доц. д-р Наталија Маркова Руждиќ од 
Катедрата за растително производство, активно се вклучени во работата 
на Лабораторијата УНИЛАБ, која е во рамките на Катедрата за заштита 
на растенијата и животната средина – Оддел за контрола на семе и саден 
материјал.

Активностите на Катедрата за растително производство во периодот 
што следува ќе бидат насочени кон продолжување на предвидените 
програми за редовно одржување на наставниот процес од прв, втор и трет 
циклус на студии во сите четири дисперзирани центри во составот на 
Земјоделскиот факултет при УГД Штип. 
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Во годината што следува континуирано ќе продолжат планираните 
активности по тековните научноистражувачки и апликативни проекти 
во рамките на катедрата за растително производство. Нови апликации 
со предлог проекти, по повод различни повици од домашни и странски 
донатори исто така ќе бидат предмет на редовни активности на вработените 
во Катедрата за растително производство. 

Активностите за спроведување на студентската практична работа, 
со зголемен интензитет и континуитет, во поголем број на соодветни 
земјоделски фирми и компании кои и официјално се објавени, ќе бидат 
една од редовните обврски на професорите од катедрата за растително 
производство и во наредниот период. Врз база на добиените резултати од 
досегашните истражувања на кандидатите од II и III циклус продолжуваат 
активностите од областа на селекционирање и хибридизација на 
растенијата во правец на создавање на нови сорти, особено на јачмен и 
соја. 

Активностите за спроведување на полски и лабораториски 
истражувања од областа на одржување на сортите земјоделски растенија, 
во континуитет се спроведуваат.

Во периодот што следува посебен акцент на активностите и 
истражувањата ќе биде даден на истражувањата и проектите од областа 
на органското растително производство и семе производство. 

Катедрата за прехранбена технологија и преработка на анимални 
производи 

Во учебната 2016/2017 година, вработените од Катедрата за 
прехранбена технологија и преработка на анимални производи покрај 
редовните активности во наставно-образовниот процес на сите четири 
дисперзирани центри во составот на Земјоделскиот факултет при УГД 
Штип во првиот, вториот и третиот циклус на студии, беа активно 
вклучени и во голем број проекти и научноистражувачки активности.

Во текот на 2016/017 година, приоритетна активност на професорите 
од оваа катедра е редовното одржување на наставниот процес од прв, втор 
и трет циклус на студии во сите четири дисперзирани центри во составот 
на Земјоделскиот факултет при УГД Штип.

Наставниот и соработничкиот кадар од Катедрата за прехранбена 
технологија и преработка на анимални производи имаше поголем број на 
презентации на интернационални манифестации и конгреси од областа на 
прехранбената технологија и преработката на анимални производи. Проф. 
д-р Ацо Кузелов учествуваше на мегународни научна конференцијии во 
Бугарија. Проф. д-р Виолета Иванова Петропулос учествуваше со свои 
презентации на неколку конгреси и симпозиуми во Македонија, Црна 
Гора, Хрватска.

Вработените од Катедрата за прехранбена технологија и преработка 
на анимални производи беа активно вклучени и во реализацијата на 
практичната работа на студентите од првиот и вториот циклус на студии. 
Освен тоа, проф. Ацо Кузелов изведуваше настава и на Факултетот за 
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туризам и бизнис логистика и на Технолошко - технички факултет, доцент 
д-р Виолета Иванова Петропулос на Факултетот за природни и технички 
науки, Технолошко-технички факултет и Факултетот за медицински 
науки. Доцент д-р Фиданка Илиева на Техничко-технолошкиот факултет. 
Доцент д-р Сања Костадиновиќ Величковска има издадено еднен 
рецензиран учебник и една монографија.

Вработените од Катедрата учествуваат во повеќе проекти како 
главни истражувачи и истражувачи. На Катедрата во изминатата година 
дипломираа поголем број студенти на модулот Енологија и модулот 
преработка на анимални производи.

Од научноистражувачката работа, вработените на Катедрата за 
прехранбена технологија и преработка на анимални производи при 
Земјоделскиот факултет публикуваа значаен број на публикации, од кои 
5 трудови се публикувани во списанија со импакт фактор, а поголем број 
трудови се публикувани во влијателни домашни и меѓународни списанија. 
Во наредната година, ќе продолжат планираните активности по тековните 
научноистражувачки и апликативни проекти во рамките на катедрата. 

Раководителот на Катедрата за прехранбена техологија и преработка 
на анимални производи проф. д-р Ацо Кузелов на покана на проф. д-р 
Стефан Драгоев, проректор за наука и меѓународна соработка на 
Универзитетот за прехранбени технологии во Пловдив, Бугарија, e член 
на меѓународниот уредувачки одбор на конференцијата под наслов: 
„Прехранбена наука техника и технологии“, која повеќе од 50 години 
се одржува на Универзитетот за прехрамбени технологии во Пловдив 
Бугарија. На истата конференција со сопствени научни трудови до сега 
учествувале проф. д-р. Ацо Кузелов и доц. д-р. Фиданка Илиева. Во 
следнава година на истата конференција со сопствени трудови се планира 
да учествуваат и останатите професори од катедрата за прехранбена 
технологија и преработка на анимални производи.

Катедра за наука за земјиштето и хидрологија
Во учебната 2016/2017 година, вработените од Катедрата за наука 

за земјиштето и хидрологија покрај редовните активности во наставно-
образовниот процес на Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип во првиот, вториот и третиот циклус на студии, беа 
активно вклучени и во голем број научноистражувачки активности. 
Покрај овие активности, вработените од Катедрата за наука за земјиштето 
и хидрологија беа активно вклучени и во реализацијата на практичната 
работа на студентите од првиот и вториот циклус на студии. Притоа, 
наставничкиот кадар од Катедрата за наука за земјиштето и хидрологија 
имаше поголем број на презентации на интернационални манифестации и 
конгреси од областа на аналитичката хемија, хемија на животна средина и 
биохемијата. Проф. д-р Рубин Гулабоски учествуваше со свои презентации 
на неколку конгреси во Бугарија (Electrochemical investigation of the 
basic redox behaviour of rutin, 3rd ICNPU Conference, Bansko, Bulgaria), 
Интернационален симпозиум во организиран во Македонија (CEEPUS, 



Годишен извештај

457

Ohrid, July, 2017), Интернационална конференција во Загреб. Доц. д-р 
Биљана Балабанова исто така имаше свое претставување на неколку 
интернационални манифестации организирани во Р. Македонија (Eastwest 
Chemystry Conference, 2017 и 17th International Symposium and Summer 
School on Bioanalysis in CEEPUS CIII-RO-0010-11-1617 network for 
teaching and learning bioanalysis).

Вработените од Катедрата за наука за земјиштето и хидрологија 
се активни учесници и во Акредитираната лабораторија УНИЛАБ при 
Катердрата за заштита на растенијата и животната средина, при што проф. 
д-р Рубин Гулабоски и доц. д-р Биљана Балабанова директно се вклучени 
во почвените анализи, агрохемиските анализи и анализите за утврдување 
на квалитет на вода и храна.  

Од стручната дејност, вработените од Катедрата за наука за 
земјиштето и хидрологија во учебната 2016/2017 година имаат издадено 
поголем број на скрипти, учебници и монографии: учебник: Физичка 
хемија за фармацевти од проф. д-р Рубин Гулабоски и Александар 
Цветковски; монографија од издавачот LAMBERT Academic Publishing 
од авторите Биљана Балабанова, Трајче Стафилов и Роберт Шајн, 
делови од монографија за реномирани интернационални издавачи во: 
Xenobiotics in the Soil Environment. Springer International Publishing. Од 
научноистражувачката работа, вработените на Катедрата за наука за 
земјиштето и хидрологија при Земјоделскиот факултет публикуваа значаен 
број на публикации. Проф. д-р Рубин Гулабоски има објавено два труда во 
списанија со импакт фактор (The American Journal of Emergency Medicine 
и Food Analytical Methods), доц. д-р Биљана Балабанова има објавено 
три труда во списанија со импакт фактор (Archives of Environmental 
Contamination and Toxicology, Journal of Environmental Science and Health, 
Part A, Food Analytical Methods). 

Вработените од Катедрата за наука за земјиштето и хидрологија 
имаат значајни активности реализирано по научноистражувачки проекти 
финансирани од Министерството за образование и наука на Р. Македонија, 
фондот за научноистражувачка работа при УГД, како и интернационални 
фондови (Германија).

Катедра за лозарство и овоштарство
Во учебната 2015/2016 година, вработените од Катедрата за 

лозарство и овоштарство беа ангажирани во редовните активности во 
наставно-образовниот процес на сите четири дисперзирани центри во 
составот на Земјоделскиот факултет при УГД Штип во првиот и вториот 
циклус студии. Притоа, наставниот кадар од Катедрата за лозарство 
и овоштарство имаше неколку презентации на интернационални 
манифестации и конгреси од областа на лозарството. Проф. д-р Виолета 
Димовска учествуваше со свои презентации на симпозиуми и конгреси и 
објавени се следните тудови:

Dimovska, Violeta and Ilieva, Fidanka and Gunova, Natasa and Gunova, 
Vesna (2015). Analysis of fertility on the Merlot clones (Vitis vinifera L.), by 
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applying the method of correlation. Sixth international scientific agricultural 
symposium “Agrosym 2015”, 15-18 Oct 2015, Jahorina, Bosnia and 
Hercegovina.

Dimovska, Violeta and Ilieva, Fidanka and Ivanova, Violeta and 
Sofijanova, Elenica and Naceva, Zaneta (2015). Characteristics of tempranillo 
grape variety (Vitis vinifera L.), grown in Tikveš’s vineyard. Science & 
Technologies, 5 (6). pp. 195-199. ISSN 1314-4111. 

Violeta Dimovska, Fidanka Ilieva, Nataša Gunova, Vesna Gunova (2016). 
Correlation between climate condition, yield and chemical composition in must 
of three grapes variety. VII International scientific agricultural symposium 
“Agrosym 2016”, 6-9 Oct 2016, Jahorina, Bosnia and Hercegovina.

Sofijanova, Elenica and Andronikov, Darko and Kostanov, Zoranco 
and Krsteski, Goran and Noveski, Aco and Dimovska, Violeta (2016). Ego 
conditions and roles in organizational behavior. 21th International symposium 
on biotechnology, 11-12 March 2016, Čačak, Serbia.

Ivanova, Violeta, Balabanova, Biljana, Mitrev, Sasa, Nedelkovski, Dusko, 
Dimovska, Violeta, Gulaboski, Rubin (2016). Optimization and validation of 
a microwave digestion method for multi-element characterization of vranec 
wines. Food Analytical Methods, 9 (1). pp. 48-60. ISSN 1936-9751

Ilieva, Fidanka, Kostadinovik Velickovska, Sanja, Dimovska, Violeta, 
Spasov, Hristo (2016). The impact of some wine-making practices on the 
quality of Vranec red wines from Macedonia produced by the newly-selected 
local strain ‘‘F-78”. Food Chemistry, 194. ISSN 0308-8146.

Покрај овие активности, вработените од Катедрата за лозарство и 
овоштарство беа активно вклучени и во реализацијата на практичната 
работа на студентите од модулот лозарство од првиот циклус 
студии.  

Од научноистражувачката работа, вработените на Катедрата за 
лозарство и овоштарство при Земјоделскиот факултет публикуваа 
значаен број на публикации, од кои 2 труда се публикувани во списанија 
со импакт фактор, 1 во меѓународнo списаниe и 3 труда во зборници од 
меѓународни научни собири (конгреси, симпозиуми).

Проф. д-р Виолета Димовска е истражувач во научноистражувачките 
проекти:
1. Сензорски мрежи за надгледување и контрола на производство на 

вино. (Martinovska Bande, Cveta and Gicev, Vlado and Kulakov, Andrea 
and Dimovska, Violeta and Ivanova, Violeta and Bikov, Dusan and 
Lameski, Petre and Angelkov, Dimitrija and Kocev, Dejan and Anastasov, 
Dragan (2014/16). Финансиран од УГД. 

2. Biogenic aminies and aroma in Vranec wines from Macedonia and 
Montenegro and effect of malolactic fermentation on their formation. 
Ivanova, Violeta, and Dimovska, Violeta and Stefova, Marina and Tasev, 
Krste and Balabanova, Biljana and Ilieva, Fidanka and Petreska Stanoeva, 
Jasmina (2016). Билатерален со Црна Гора. 

3. Classification of wine by determination of bioactive phenolic compounds 
using high resolution mass spectrometry.Ivanova, Violeta and Dimovska, 



Годишен извештај

459

Violeta and Mitrev, Sasa and Gulaboski, Rubin and Bogeva, Elena 
and Petruseva, Dragana and Causon, Tim and Hann, Stephan (2016). 
Билатерален со Австрија. 

Катедра за растителна биотехнологија
Како наставно-научна организациона единица во состав на 

Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, согласно 
со чл.131 од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип, Наставно-
научниот совет на својата 100. редовна седница одржана на 16.5.2014 
година донесе Одлука бр. 1802-211/9 од 20.5.2014 год. за формирање на 
Катедра за растителна биотехнологија. 

Наставниците и соработниците од Катедрата за растителна 
биотехнологија се вклучени во наставата за додипломски, постдипломски 
и докторски студии при Земјоделскиот факултет во соодветните наставни 
области, применета работа и научноистражувачки проекти од областа на 
растителната биотехнологија.

Овие активности се реализираат преку апликативни или 
научноистражувачки домашни и меѓународни проекти. Со 
научноистражувачката работа се остварува мисијата на Катедрата за развој 
на регионот преку пренесување на современите сознанија на студентите и 
земјоделците, развој на истражувања и пренесување на сознанија и техники 
кои се релевантни за производството и менаџментот на економски важните 
растителни видови. Биотехнологијата е мултидисциплинарна наука и 
вклучува различни природни науки, како: клеточната и молекуларната 
биологија, микробиологијата, генетиката, физиологијата и биохемијата, 
исто така и инженерството и компјутерските науки. Мудрата употреба на 
модерната биотехнологија подразбира побезбедни агрономски практики, 
како и конзервација и употреба на автохтона гермплазма. 

Прв циклус студии
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на 31. 

седница одржана на ден 23.6.2014 година донесува Решение за акредитација 
на студиската програма Растителна биотехнологија за прв циклус на 
студии, четиригодишна студиска програма на Земјоделскиот факултет при 
УГД бр. 12-97/2 од 4.7.2014 година. За оваа студиска програма Решението 
за почеток со работа бр. 13-12145/4 Министерството за образование 
и наука на Република Македонија го издава на 5.8.2014 година. Според 
акредитираната студиска програма Растителна биотехнологија за прв 
циклус на студии распишана е на Конкурсот за упис на студенти на 
Земјоделски факултет за академските 2017/2018 година во наставните 
центри во Штип и Струмица.

Студентите од прв циклус студии на сите студиски програми по 
предметот Физиологија на растенијата (III семестар) и студентите 
на студиската програма Градинараство (VIII семестар) по предметот 
Биотехнологија и биосигурност успешно ја реализраа практичната 
настава во Лабораторијата за расителна биотехнологија, НЦ Струмица. 
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Студентите на насоката Градинарство (VIII семестар) од Струмица 
под менсторство на проф. д-р Лилјана Колева Гудева ја посетија 
компанијата „Антура“ во Кочани. Посетата беше реализирана како дел 
од практичната наставата по предмет Биотехнологија и биосигурност 
бидејќи компанијата „Антура“ има високоразвениена холандска 
технологија за производство на орхидеи (Phalaenopsis), во лаборториски 
услови преку култура на ткиво. Студентите имаа исклучителна можност 
да бидат запознаени со сите чекори на технологијата на комерцијална 
микропропагација, од подготвување на подлога, преку размножување и 
пасажирање на материјалот, се до негова подготовка за аклиматизација. 
Сите чекори на микропропагацијата се вршат со почитување на строги 
хигиенски стандарди кои се применуваат во компанијата и истите важат 
како за вработените, така и за посетителите. Посетата има голема важност 
за студентите, бидејќи ваков вид на производство на цвеќе во Македонија 
е единствен и претставува една потврда дека иднината на модерниот аграр 
е во растителната биотехнологијата.

Втор циклус студии
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на 

Република Македонија донесува решенија за акредитација на ментори за 
втор циклус на студии и тоа на:
- проф. д-р Лилјана Колева-Гудева, Решение бр. 17-106/2 од 10.10.2016 

год., 
- доц. д-р Фиданка Трајкова, Решение бр. 17-120/2 од 10.10.2016 год.

Акредитираната студиска програма од втор циклус е објавена 
на Конкурс за академската 2017/2018 година за вкупно 15 студенти 
постдипломци, 10 за редовни студии и 5 за вонредни студии. Студиската 
програма Растителна биотехнологија за втор циклус е дел од Конкурсот за 
втор циклус на студии на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип.

Студентката на втор циклис студии, Ивана Велешанова, во периодот 
2015 -2017 година ги спроведува лабораториските истражувањата за 
изработка на магистерски труд од областа на микропропагација на 
економски значајни украсни видови.

Трет циклус студии
Елаборат за акредитација на трет циклус на студии по растителна 

биотехнологија е поднесен во Одборот за акредитација на високото 
образование на Р. Македонија. Со добивање на акредитација за трет 
циклус, Катедрата ќе ги заокружи сите циклуси на студии. 

Студиската програма за докторски студии по растителна 
биотехнологија е составен дел од Елаборатот за акредитација на 
студиските програми на Земјоделскиот факултет при Кампусот на 
технички биотехнички и природни науки на Универзитетот „Гоце Делчевˮ 
- Штип.
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Лабораторијата за растителна биотехнологија
Лабораторијата за растителна биотехнологија функционира во 

склопот на Катедрата за растителна биотехнологија, а главни перспективи 
кои ќе се одвиваат во лабораторијата се:

 – производство на безвирусен посадичен и семенски материјал;
 – клонска in vitro микропропагација на стопански важни култури;
 – комерцијална in vitro микропропагацина;
 – современо семепроизводство.

Техничка опременост
Лабораторија за растителна биотехнологија

Р. бр. Вид на опрема Количина
1 Персонален компјутер FSC ESPRIMO P5720 1
2 МОНИТОР Scenik Vju A17-3 1
3 Автоклав Sutjeska T 300 1
4 Ламинар комора 2
5 Магнетна мешалка Jenway 1100 1
6 Фрижидер LG 46 1
7 Автоматски пипети Biovision 1
8 Техничка вага 1
9 Фитотрон 1

10 Сушница 1
11 Рефрактометар 18IZS 1
12 UV-VIS Спектрофотометар Jenway 6305 1
13 Аналитичка вага – Sartorius GM 312 1
14 рH-метар Hanna Hi 2211 1

Одржување на ботаничка градина (арборетум) во Наставен 
центар Струмица

Со реализацијата на проектот „Интегрирана селекција, заштита и 
промоција на балканските генетски шумски ресурси со естетска вредност 
- ISPROP FORGEN“ и „Селекција, заштита и промоција на балкански 
јадливи шумски видови – FOOD FOREST PARKS“ финансирани од ИПА 
Програмата за прекугранична соработка „Грција - Република Македонија 
2007 – 2013“ и кофинансирани од Министрество за локална самоуправа 
на Република Македонија на 3 ха во Наставниот центар во Струмица 
беше воспоставена ботаничка градина (арборетум) согласно активностите 
предвидени во проектите. Поставената проектна инфрастуруктура 
(1 расадник, 2 инфокиосци; 1200 m огради и врата; 1400 m систем за 
наводнување; патеки за посетители во должина од 1000 m; засадени 5067 
декоративни и 2000 овошни видови) се одржува од страна на одговорните 
лице во наставниот центар, додека површината со декоративните и 
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овошни растенија се користи и за практична работа на студентите на 
Земјоделскиот факултет од НЦ Струмица. Како дополнителна активност 
по завршувањето на проектот е расадување на преостанатиот дел од 
садниците набавени по проектите, засејување на површините со трева и 
други хортикултурни видови. 

 
Извештај за активностите на „Уни сервис агро“ ДООЕЛ при 

Земјоделскиот факултет

Обнова и одржување на сортите од пченица и јачмен во 2016/2017 
во Опитен центар Струмица

Во 2016 година е извршен индивидуален избор од сортата пченица 
мила од кој што се собрани 6.000 класа.

Во 2015/2016 година имавме засеано линии 6.000 класа за обнова 
на семенски материјал од пченица сорта мила, од кој се добиени 500 
kg семенски материјал. Добиениот семенски материјал од линиите ќе 
послужи како материјал за добивање предосновно семе во наредната 
2016/2017 години. 

 Во 2016/2017 година на површините од УГД Земјоделски факултет, 
Штип, Опитен центар - Струмица, посеано и добиено:

Основно семе (О.С): 
Пченица: мила, добиено 8.400 кг.
Сертифицирано семе 1 генерација (С1):
Мека пченица: мила, добиено 50.000 кг.
Јачмен: хит, добиено 14.000 кг,

Производство на семенски материјал од житарки во Опитен 
центар Амзабегово:

 – Пченица (насеано линии – произведено пред основно семе) на 
површина од 0,11 ха добиено 595 кг. 

 – Пченица (насеано пред основно семе – произведено основно семе) на 
површина од 2,9 ха добиено 10.600 кг. 

 – Пченица (насеано основно семе – произведено сертифицирано семе 
од 1ва генерација) на површина од 2,5 ха добиено 6.500 кг. 

 – Јачмен (насеано линии – произведено пред основно семе) на површина 
од 0,13 ха добиено 650 кг. 

 – Јачмен (насеано пред основно семе – произведено основно семе) на 
површина од 3,45 ха добиено 12.800 кг.

 – Јачмен (насеано основно семе – произведено сертифицирано семе од 
1ва генерација) на површина од 19,2 ха добиено 53.130 кг.

 – Тритикале (насеано линии – произведено пред основно семе) на 
површина од 0,005 ха добиено 25 кг.

 – Јачмен (насеано пред основно семе – произведено основно семе) на 
површина од 0,3 ха добиено 1.200 кг.

Други посеви:
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 – Сончоглед на површина од 45 ха добиено 25.450 кг .
 – Пченка на површина од 20 ха. 
 – Индустриски домати на површина од 17 ха со принос од 52.130 кг/ха 

или вкупно 886.210 кг.
 – Органски лен на површина од 7 ха со принос од вкупно 2.150 кг.
 – Одржување на стари посеви од луцерка со површина од 8,5 ха и 

насеано нова површина од 1,5 ха.

На опитните површини за изминатата 2016/2017 година беа поставени 
следниве култури:

 – сончоглед 
 – соја
 – црно семе
 – чиа
 – фацелија
 – сусам.

Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети во 
учебната 2016/2017 година

130. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана на 
29.9.2016 г. 

На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за ангажирање на доцент д-р Даниела Димовска во наставата 

за зимски семестар на Земјоделски факултет за учебната 2016/2017 
година;

2. Одлука за прифаќање на завршен извештај по проект со наслов 
„Влијание на екстрактите брз трајноста на различни видови мелени 
меса и колбаси“ на гл. истражувач проф. д-р Ацо Кузелов

3. Одлука за покренување на постапка за распишување конкурс за 
избор на асистент-докторанд за наставно-научната област лозарство 
на Земјоделски факултети при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;

4. Одлука за покренување на постапка за распишување конкурс за 
избор на асистент-докторанд за наставно-научната област наука за 
земјиште и хидрологија на Земјоделски факултети при Универзитет 
„Гоце Делчев“ во Штип
131. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски 

факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана на 
18.10.2016 г. 

На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за утврдување на пријавен кандидат, проф.д-р Љупчо 

Михајлов, по објавениот Конкурс за избор на еден наставник во 
сите звања за наставно-научната област генетика и селекција на 
растителното производство во дневниот весник „Нова Македонија“ 
на ден 23.9.2016 година;

2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување 
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на рецензија за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научната област генетика и селекција на растителното производство;

3. Одлука за утврдување на пријавен кандидат, проф. д-р Ацо Кузелов, 
по објавениот Конкурс за избор на еден наставник во сите звања 
за наставно-научната област преработка на анимални производи во 
дневниот весник „Нова Македонија“ на ден 23.9.2016 година;

4. Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување 
на рецензија за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научната област преработка на анимални производи;

5. Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебно 
помагало / скрипта со наслов „Заштита при работа во лабораторија“ 
од авторите проф. д-р Саша Митрев и доц. д-р Емилија Арсов;

6. Одлука за прифаќање на завршен извештај по проект со наслов 
„Проучување на присуството на бактериската племеница (Erwinia 
amylovora) кај овошните култури во Македонија“ на главен 
истражувач проф. д-р Саша Митрев;

7. Одлука за утврдување на лица на кои им изминал изборот во насловно 
звање на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип;

8. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии во учебната 
2016/2017 година на студент Ивана Паракеова;

9. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии во учебната 
2016/2017 година на студент Дејан Паунов;

10. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии во учебната 
2016/2017 година на студент Илче Здравески;

11. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии во учебната 
2016/2017 година на студент Никола Давчев;

12. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии во учебната 
2016/2017 година на студент Силвана Ристова;

13. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии во учебната 
2016/2017 година на студент Стефан Тасевски;

14. Одлука за одобрување на Барање за ставање на студии во мирување 
на студент Ангела Апостолова Владимирова;

15. Одлука за одобрување на Барање за ставање на студии во мирување 
на студент Валерија Димовска;

16. Одлука за одобрување на Барање за ставање на студии во мирување 
на студент Марија Стојанова;

17. Одлука за одобрување на Барање за ставање на студии во мирување 
на студент Мирјана Стојанова;

18. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студент 
Благица Трајчова од редовен во вонреден;

19. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студент 
Марио Петров од редовен во вонреден;

20. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студент 
Тиме Грозданов од редовен во вонреден;

21. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
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оценка на магистерскиот труд на кандидатот Јулијана Троицки и 
закажување на одбрана на трудот;

22. Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус 
студии на студент Ацо Митев;

23. Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус 
студии на студент Елена Тодоровска;

24. Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус 
студии на студент Зоран Арсевски;

25. Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус 
студии на студент Јулијана Арсова.

132. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана на 
18.11.2016 г. 

На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на годишен извештај за работа на декан на 

Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за 
2015/2016 г.;

2. Одлука за усвојување на предлог годишен план и програма за 
издавачка дејност на Земјоделски факултет за 2017 година;

3. Одлука за утврдување на теми за полагање завршен испит и дипломска 
работа на прв циклус студии на Земјоделски факултет за учебната 
2016/2017 г.;

4. Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебно помагало 
/ со наслов „ Практикум по Физиологија на растенијата од авторите 
проф. д-р Лилјана Колева Гудева и доц. д-р Фиданка Трајкова;

5. Одлука за давање на согласност за учество и финансирање на научно 
– истражувачки проект со наслов „Проучување на вирусот на шарка 
кај сливата (Plum pox potyvirus) кај коскестите овошни видови во 
Република Македонија“ главен истражувач проф. д-р Саша Митрев;

6. Одлука за давање на согласност за учество и финансирање на научно 
– истражувачки проект со наслов „Мултидисциплинарен пристап 
во производството на нови сорти на сончоглед“ главен истражувач 
проф. д-р Саша Митрев;

7. Одлука за давање на согласност за учество и финансирање на 
научно – истражувачки проект со наслов „Биоактивни компоненти, 
антиоксидативна и микробна активност на екстракти од овошје и 
мента“ главен истражувач проф. д-р Виолета Димовска;

8. Одлука за прифаќање на завршен извештај по проект со наслов 
„Екстракција на капсаицин од лути пиперки и одредување на неговите 
антиокидативни својства“ на главен истражувач проф. д-р Лилјана 
Колева Гудева;

9. Предлог-одлука за признавање на испити на студент Бобан Ристовски;
10. Предлог-одлука за признавање на испити на студент Драгица Заев;
11. Предлог-одлука за признавање на испити на студент Ангела Ристеска;
12. Предлог-одлука за признавање на испити на студент Киро Стојкоски;
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13. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии во учебната 
2016/2017 година на студент Јованче Коцев;

14. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање 
од редовен во вонреден студент на Кристина Колевска;

15. Одлука за корекција на техничка грешка во одлука за прознавање на 
испити на студент Дафина Велеска;

16. Одлука за активирање на студии на студент Васка Паратикова;
17. Одлука за прифаќање на пријава за изработка на магистерски труд 

од кандидатот Жанета Начева под наслов: „Проучување на составот 
на органски киселини во вина од сортата Вранец со примена на 
капиларна електрофореза поврзана со масен детектор“;

18. Одлука за за формирање на комисија за оценка на магистерски труд 
на кандидатот Сања Филиповска;

133. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана на 
12.12.2016 г. 

На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 

програма - Фитомедицина - на трет циклус студии;
2. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 

програма - растително производство - на трет циклус студии;
3. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 

програма - Генетика и селекција на растителното производство - на 
трет циклус студии;

4. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 
програма - Лозарство - трет циклус студии;

5. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 
програма - Енологија - на трет циклус студии;

6. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 
програма - Преработка и контрола на анимални производи - на трет 
циклус студии;

7. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 
програма - Растителна биотехнологија - на трет циклус студии;

8. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 
програма - Наука за земјиштето и хидрологија - на трет циклус 
студии;

9. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот со наслов „Заштита 
при работа во лабораторија“ од авторите проф. д-р Саша Митрев и 
доц. д-р Емилија Арсов;

10. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот со наслов 
„Фитофармација“ од авторите проф. д-р Саша Митрев и м-р Билјана 
Ковачевиќ;

11. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот со наслов 
„Практикум фитофармација“ од авторите проф. д-р Саша Митрев и 
м-р Билјана Ковачевиќ;
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12. Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебник со 
наслов „Процесна техника - во поледелството“ од авторот проф. д-р 
Ристо Ѓ. Кукутанов;

13. Одлука за давање на согласност за учество и финансирање на научно 
– истражувачки проект со наслов „Примена на биотехнолошки 
методи за подобрување на растителните видови“, главен истражувач 
проф. д-р Лилјана Колева Гудева;

14. Одлука за давање на согласност за учество и финансирање на научно 
– истражувачки проект со наслов „Хемиска карактеризација на вино, 
алкохолни пијалоци и храна со примена на инструментални техники“, 
главен истражувач проф. д-р Виолета Иванова Петропулос;

15. Одлука за усвојување на годишен извештај по билатерален проект 
финансиран од МОН со наслов „Карактеризација на содржината на 
тешки метали во различни видови на растителна храна од загадени 
подрачја и нивно влијание на синџирот на исхрана“ на главен 
истражувач доц. д-р Биљана Балабанова;

16. Одлука за прифаќање на годишен извештај по билатерален проект 
финансиран од МОН со наслов „Биогени амини и ароми во вина 
Вранец од Македонија и Црна Горан и влијание на јаболково-млечната 
ферментација на нивното формирање“ на главен истражувач проф. 
д-р Виолета Иванова Петропулос;

17. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање 
од редовен во вонреден студент на Гордана Алескова;

18. Одлука за прифаќање на пријава за изработка на магистерски труд од 
кандидатот Билјана Тучковска под наслов: „Столбур фитоплазма кај 
винските сорти винова лоза во тиквешкото виногорје“;

19. Одлука за запишување на Ангел Лелов на студиска програма 
Енологија на втор циклус студии на Земјоделски факултет;

20. Одлука за запишување на Антонио Петров на студиска програма 
Енологија на втор циклус студии на Земјоделски факултет;

21. Одлука за запишување на Васдекас Константинос на студиска 
програма Поледелско производство на втор циклус студии на 
Земјоделски факултет;

22. Одлука за запишување на Марија Поцковска на студиска програма 
Биотехнологија селекција и семепроизводство на втор циклус студии 
на Земјоделски факултет;

23. Одлука за запишување на Глигорчо Бојков на студиска програма 
Фитомедицина на втор циклус студии на Земјоделски факултет;

24. Одлука за запишување на Ивана Тапанарова на студиска програма 
Фитомедицина на втор циклус студии на Земјоделски факултет;

25. Одлука за запишување на Стојанче Стојановски на студиска програма 
Фитомедицина на втор циклус студии на Земјоделски факултет;

26. Одлука за запишување на Татјана Трајанова на студиска програма 
Фитомедицина на втор циклус студии на Земјоделски факултет;

27. Одлука за утврдување на два универзитетски изборни предмети на 
трет циклус студии од Земјоделски факултет;
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28. Одлука за назначување на деканот за одговорен уредник на годишниот 
зборник на Земјоделски факултет;

29. Мислење за соодветност на образование на пријавени кандидати на 
конкурсот за трет циклус студии на Земјоделски факултет. 

134. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана на 
21.12.2016 г. 

На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 

оценка на магистерскиот труд на кандидатот Сања Филиповска и 
закажување на јавна одбрана.

136. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана на 
15.2.2017 г. 

На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за 

Предлог-одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научната област генетика и селекција на растителното производство;

2. Предлог-одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научната област преработка на анимални производи;

3. Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за 
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област 
Земјоделско инженерство;

4. Одлука за усвојување на Правилникот за внатрешните односи 
и работењето на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип (пречистен текст);

5. Одлука за усвојување на Деловник за работа на Наставно - научниот 
совет на Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип;

6. Одлука за утврдување на членови на Наставно-научен совет за летен 
семестар во учебната 2016/2017 година;

7. Одлука за дополнување на одлуката за покриеност на наставата во 
прв циклус студии за учебната 2016/2017 г.;

8. Одлука за усвојување на табела за покриеност на наставата во трет 
циклус студии за учебната 2016/2017 година;

9. Одлука за усвојување на Извештајот за веродостојност на 
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно 
работно време (ФРВ) од наставниците на Земјоделски факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;

10. Одлука за прифаќање на годишен извештај по научноистражувачки 
проект со наслов „Процена на различни генотипови полједелски 
култури во системот на органско земјоделско производство“ на 
главен истражувач проф.д-р Љупчо Михајлов;
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11. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1005-23/1 од студентот 
Лидија Кузумов за промена на статус од редов во вонреден студент;

12. Предлог-одлука за за признавање на испити на студент Пеце Аџиоски;
13. Предлог-одлука за за признавање на испити на студент Рубинчо 

Благадушоски;
14. Предлог-одлука за за признавање на испити на студент Благица 

Лазарова;
15. Предлог-одлука за за признавање на испити на студент Димче 

Саревски;
16. Предлог-одлука за за признавање на испити на студент Софче Делева.

137. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, одржана на 3.3.2017 
г. 

На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за определување на бројот на студенти кои ќе се запишуваат 

на прв циклус универзитетски академски студии во учебната 2017/2018 
година на Земјоделски факултет.

138. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана на 
13.3.2017 г. 

На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од 

15.2.2017 г. за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научната област генетика и селекција на растителното производство;

2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување 
на рецензија за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научната област генетика и селекција на растителното производство;

3. Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за 
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област 
ентомологија;

4. Одлука за изменување на Одлука бр.1302-233/30 од 12.12.2016 г. за 
усвојување на Барањето за издавање на учебник со наслов „Процесна 
техника – во поледелството“ од авторот проф. д-р Ристо Ѓ.Кукутанов;

5. Одлука за усвојување на Барањето за издавање на учебник со наслов 
„Штетници кај зеленчуковите култури и мерки за контрола“ од 
авторите проф. д-р Душан Спасов и д-р Билјана Атанасова;

6. Одлука за определување на бројот на студенти кои ќе се запишуваат 
на втор циклус универзитетски академски студии во учебната 
2017/2018 година на Земјоделски факултет;

7. Одлука за одобрување на пријава за земање учество во билатерален 
проект помеѓу Р Македонија и НР Кина со наслов „Карактеризација на 
мултиелементните профили и мултиизотопски односи за одредување 
на географското потекло на различни видови на растителна храна и 
пијалаци“ на главен истражувач доц.д-р Биљана Балабанова;
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8. Одлука за одобрување на пријава за земање учество во билатерален 
проект помеѓу Р Македонија и НР Кина со наслов „Динамично 
мониторирање на етил карбамат и синтезата на неговите прекурсори 
во текот на производството на вино и разработка на контролна 
стратегија“ на главен истражувач проф.д-р Виолета Иванова 
Петропулос;

9. Одлука за за одобрување на Барање за мирување на студии на Дарко 
Гребенаков со бр. на индекс 092174;

10. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Зорица Лелова под наслов: „Определување на органски 
и неоргански киселини во црвени вина со капиларна електрофореза“;

11. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Павле Вучков под наслов: „Сортна специфичност на 
ленот Linum usitatissimum L. во Струмичкиот регион“.

139. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана на 6.4.2017 
г. 

На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од 

9.3.2017 г. за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научната област земјоделско инженерство;

2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување 
на рецензија за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научната област земјоделско инженерство;

3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од 
21.3.2017 г. за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научната област ентомологија;

4. Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување 
на рецензија за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научната област ентомологија;

5. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од 
21.3.2017 г. за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научната област фитофармација/пестициди;

6. Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување 
на рецензија за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научната област фитофармација / пестициди;

7. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот 
од 21.3.2017 г. за избор на еден научен соработник во научно 
истражувачката област ентомологија / биолошка заштита; 

8. Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување 
на рецензија за избор на еден научен соработник во научната 
истражувачката област ентомологија / биолошка заштита;

9. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од 
21.3.2017 г. за избор на еден асистент-докторанд за научната област 
плодност на земјиштето и фертилизација;
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10. Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување на 
рецензија за избор на еден асистент-докторанд за научната област 
плодност на земјиштето и фертилизација;

11. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од 
21.3.2017 г. за избор на еден асистент-докторанд за научната област 
Лозарско производство;

12. Одлука за покренување на иницијатива за трансформирање на 
годишен зборник на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“-Штип во меѓународно списание;

13. Предлог-одлука за ангажирање на д-р Јовица Васин од Институтот 
за полјоделство и градинарство во Нови Сад, Србија за визитинг 
професор на Земјоделски факултет во учебната 2016/2017 година;

14. Одлука за формирање на дисциплинска комисија за разгледување на 
дисциплинските прекршоци на студентите запишани на Земјоделски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;

15. Одлука за за одобрување на барање за активирање на студии на 
студент Дејан Михајловски;

16. Одлука за за одобрување на барање за активирање на студии на 
студент Урџај Ајна;

17. Предлог-одлука за признавање на испити на студент Горан Минов;
18. Предлог-одлука за признавање на испити на студент Александар 

Димовски;
19. Одлука за одобрување на Барање за одобрување на промена на 

статусот на студент од редовен во вонреден на студент Димче 
Саревски;

20. Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидатот Јулијана Арсова;

21. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатот Галина Иванова под наслов: „Мултилокусна 
генетска анализа на столбур фитоплазми кај култури од фамилија 
SOLANACEAE во источна Македонија“.

140. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана на 
11.5.2017 г. 

На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за 

Предлог-одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научната област генетика и селекција на растителното производство;

2. Предлог-одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научната област преработка на анимални производи;

3. Одлука за покренување на постапка за распишување на Конкурс за 
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избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област 
земјоделско инженерство; 

4. Одлука за усвојување на Правилникот за внатрешните односи 
и работењето на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип (пречистен текст)

5. Одлука за усвојување на Деловник за работа на Наставно-научниот 
совет на Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип;

6. Одлука за утврдување на членови на Наставно-научен совет за летен 
семестар во учебната 2016/2017 година;

7. Одлука за дополнување на одлуката за покриеност на наставата во 
прв циклус студии за учебната 2016/2017 г.;

8. Одлука за усвојување на табела за покриеност на наставата во трет 
циклус студии за учебната 2016/2017 година;

9. Одлука за усвојување на Извештајот за веродостојност на 
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно 
работно време (ФРВ) од наставниците на Земјоделски факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;

10. Одлука за прифаќање на годишен извештај по научноистражувачки 
проект со наслов „Процена на различни генотипови полједелски 
култури во системот на органско земјоделско производство“ на 
главен истражувач проф.д-р Љупчо Михајлов;

11. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1005-23/1 од студентот 
Лидија Кузумов за промена на статус од редов во вонреден студент;

12. Предлог-одлука за за признавање на испити на студент Пеце Аџиоски;
13. Предлог-одлука за за признавање на испити на студент Рубинчо 

Благадушоски;
14. Предлог-одлука за за признавање на испити на студент Благица 

Лазарова;
15. Предлог-одлука за за признавање на испити на студент Димче 

Саревски;
16. Предлог-одлука за за признавање на испити на студент Софче Делева.

141. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана на 
31.5.2017 г. 

На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за покриеност на наставата на Земјоделски факултет за 

учебната 2017/2018 година на прв циклус студии;
2. Одлука за покриеност на наставата на Земјоделски факултет за 

учебната 2017/2018 година на втор циклус студии;
3. Одлука за формирање на конкурсни комисии од Земјоделски 

факултет при уписот на студентите во прв циклус студии за учебната 
2017/2018 година;

4. Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на 
студенти на универзитетски академски (стручни) студии од втор 
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циклус во учебната 2017/2018 година на Земјоделски факултет;
5. Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување 

на рецензија за избор на еден научен соработник во научната 
истражувачката област ентомологија / биолошка заштита;

6. Одлука за дополнување на Одлука за утврдување на членови на 
Наставно-научен совет на Земјоделскиот факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“-Штип во летниот семестар за учебната 2016/2017 
година;

7. Одлука за одобрување на Барање бр 0801-2/7 од доц. д-р Биљана 
Балабанова за покривање на трошоци за престој во Македонија на 
четири лица - професори од Кина;

8. Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на 
кандидатот Ванчо Миленков.

142. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана на 4.7.2017 
г. 

На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Предлог-одлука за избор на проф. д-р Душан Спасов во звање редовен 

професор за наставно-научната област ентомологија;
2. Одлука за усвојување на Барањето за издавање на учебно помагало/

скрипта со наслов „Анатомски и физиолошки промени кај болните 
растенија“ од авторите проф. д-р Саша Митрев и доц. д-р Емилија 
Арсов.

143. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана на 7.9.2017 
г. 

На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за избор на еден научен соработник во научноистражувачката 

област ентомологија / биолошка заштита на Земјоделскиот факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

2. Одлука за усвојување на рецензија за учебно помагало/скрипта со 
наслов „Анатомски и физиолошки промени кај болните растенија“ 
од авторите проф. д-р Саша Митрев и доц. д-р Емилија Арсов;

3. Одлука за утврдување на членови на Наставно-научен совет во 
зимски семестар, учебна 2017/2018 година;

4. Одлука за утврдување на теми за дипломски труд и завршен испит за 
учебната 2017/2018 година;

5. Одлука за назначување на ментори на генерација 2017/2018 од 
прв циклус студии на Земјоделски факултет во Штип, Струмица, 
Кавадарци и Прилеп;

6.  Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за покриеност на 
наставатa за учебната 2017/2018 година;

7. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 
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учебната 2017/2018 година на студент Ана Крстева; 
8. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Билјана Јакова;
9. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Бојан Николовски;
10. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Даниела Димов;
11. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Дарко Јовановски;
12. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Димитар Манев;
13. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Ѓорѓи Ѓорѓиев;
14. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Ивана Спасовска;
15. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Кирил Стојнев;
16. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Љупче Тодосовски;
17. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Марија Михајлова;
18. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Марјан Ѓерѓев;
19. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Мартин Панев;
20. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Мите Ефремов;
21. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Никола Давчев;
22. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Никола Смиљанов; 
23. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Панче Јорданов;
24. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Петар Пуриќ;
25. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Ратко Лазов;
26. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Ристо Самандов;
27. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Славчо Пачуков;
28. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Столе Митев;
29. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Филип Каракашевски;
30. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во 

учебната 2017/2018 година на студент Цветанка Секулова;
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31. Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање 
на испити Горан Тодоровски;

32. Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање 
на испити Ѓорѓи Кукутанов;

33. Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање 
на испити Емилија Мастева;

34. Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање 
на испити Стојан Атанасов;

35. Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките 
на единицата / и признавање на испити Горан Најданов;

36. Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките 
на единицата / и признавање на испити Димитар Стојчев;

37. Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките 
на единицата / и признавање на испити Елеонора Ристеска;

38. Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките 
на единицата / и признавање на испити Катерина Абрашева;

39. Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките 
на единицата / и признавање на испити Кире Најданов;

40. Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките 
на единицата / и признавање на испити Мане Донев;

41. Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките 
на единицата / и признавање на испити Мирко Стефановски;

42. Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките 
на единицата / и признавање на испити Михаела Кузмановска;

43. Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките 
на единицата / и признавање на испити Сашко Витанов;

44. Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките 
на единицата / и признавање на испити Кристијан Манчев;

45. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање 
од редовен во вонреден студент на Горан Тодоровски;

46. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање 
од редовен во вонреден студент на Димитар Стојчев;

47. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање 
од редовен во вонреден студент на Ѓорѓи Кукутанов;

48. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање 
од редовен во вонреден студент на Зоран Делев;

49. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање 
од редовен во вонреден студент на Иван Златанов;

50. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање 
од редовен во вонреден студент на Магдалена Сеничева;

51. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање 
од редовен во вонреден студент на Силвана Ристова;

52. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање 
од редовен во вонреден студент на Симона Костадиноска;

53. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање 
од редовен во вонреден студент на Стојан Атанасов;
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54. Одлука за одобрување на Барање за на мирување на студии на студент 
Миле Божинов;

55. Предлог-одлука за одобрување на Барање за поврат на уплатени 
финансиски средства на студент Соња Соколова;

56. Одлука за признавање на испити положени на Универзитетот во 
Милано (Universita degli Studi di Milano, Department of scienze agrarie 
e alimentari) на студентот Васил Костадиновски;

57. Одлука за признавање на испити положени на Универзитет Картагена 
во Шпанија (Universidad Politecnica de Cartagena) на студентот Марио 
Петковски;

58. Одлука за признавање на испити положени на Политехнички институт, 
Земјоделски факултет - Коимбра, Португалија на студентот Михаил 
Митев; 

59. Одлука за одобрување на Нарање за промена на тема на дипломски 
труд на студент Билјана Поцкова;

60. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ванчо Миленков.

Техничка опременост 

Штип – Кампус 2
Наставата на Кампус 2 во Штип, како и секоја година, последователно 

се организирана во зградата за природни, технички и биотехнички науки, 
а за потребите на Земјоделскиот факултет се користат амфитеатрите на 
Кампусот како и просториите на Факултетот на третиот кат од зградата. 
За следење на наставата се користат предавалните 10 и 11, кои се опремени 
со вградени LCD проектори и компјутер. Во функција на свечености, 
одбрани на докторски дисертации, магистерски трудови како и дипломски 
работи има еден комплетно опремен свечен амфитеатар. 

Со тоа просторните услови за реализација на наставата видно се 
подобрени, а наставничкиот кадар располага со кабинети и канцеларии. 
Во истиот кампус комплетно опремен е и научноистражувачкиот центар 
со централна Лабораторија за заштита на растенијата и животната 
средина, која е во функција на Земјоделскиот факултет. Оваа централна 
лабораторија опслужува повеќе катедри и ја сублимира целокупната 
научно -истражувачка, стручна и апликативна работа на Факултетот. 

На третиот кат од зградата функционира и библиотеката на 
Земјоделски факултет која располага со голем книжен фонд од сите 
области на земјоделските науки, која е на располагање на наставничкиот 
кадар и на студентите.

Кавадарци
Наставниот центар во Кавадарци располага со следниве предавални 

и лаборатории:
1. Компјутерска лабораторија бр.1
2. Компјутерска лабораторија бр.2
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3. Предавална бр.3 
4. Предавална бр.4 
5. Предавална бр.5
6. Компјутерска лабораторија бр.3 (не е во функција)
7. Предавална бр.6
8. Предавална бр.7
9. Предавална бр.8
10. Микроскопска лабораторија 
11. Хемиско-биохемиска лабораторија 
12. Лабораторија бр.1 (втор кат - не е во функција)
13. Лабораторија бр.2 (втор кат - не е во функција)
14. Четири канцеларии (за професори и асистенти)
15. Две канцеларии за студентска служба
16. Портирница
17. Една сервер соба.

 
Техничка опременост:

 – Еден преносен проектор,
 – Компјутерска лабораторија бр.1 - опремена со 20 компјутери,
 – Компјутерска лабораторија бр.2 - опремена со 20 компјутери, еден 

вграден проектор и платно за проекција,
 – Предавална бр.3 - опремена со интерактивна табла, видео 

конференциска опрема, еден вграден проектор,
 – Предавална бр.6 - опремена со вграден проектор, платно за проекција,
 – Микроскопска лабораторија - опремена со 20 микроскопи и еден 

голем микроскоп LEICA DM2500 поврзан со Мекинтош компјутер. 

Струмица
Наставниот центар во Струмица располага со следниве амфитеатри, 

предавални и кабинети:

Назив

Број на
простории 
и број од 
опремата

Број на 
седишта

Подвижни
 

Неподвижни
 

Кабинет по информатика 1 27 27  
Компјутерско работно 

биро 80/60/73   27  

Монитор Scenik Vju 
A17-3 27    

Персонален компјутер 
FSC ESPRIMO P5720 27    

Амфитеатар 1- УГД 1 132  136
Фиксен проектор ACER 

5271 I 1    
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Анфитеатар 2- УГД 1 120  120
Интерактивна табла се 

проектор (benqu) 1    

Видео конвференциска 
врска (polikom) 1    

Фиксен проектор ACER 
5260 I 1    

Предавална 1- УГД (прв 
кат) 1 56 56  

Столица со дрвено 
седиште и потпирач  56 56  

Фиксен проектор ACER 
5260 I 1    

Предавална 2-УГД (прв 
кат) 1 56 56  

Клупа- работно биро 
(фиксни) 120/60/73 28    

Столица со дрвено 
седиште и потпирач  56 56  

Предавална 3-УГД 
(втори кат) 1 75  75

Фиксен проектор ACER 
5271 I 1    

Клупа- работно биро 
(фиксни) 1    

Предавална 4-УГД 
(втори спрат) 1 75  75

Клупа- работно биро 
(фиксни) 1    

Платно за проектирање 1    
Стол со дрвено седиште 

и потпирач 1    

Лабораторија за 
биотехнологија 1 10   

Персонален компјутер 
FSC ESPRIMO P5720 1    

МОНИТОР Scenik Vju 
A17-3 1    

Автоклав Sutjeska T 300 1    
Ламинар комора 1    

Магнетна мешалка 1    
Фрижидер 46 1    
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Автоматски пипети 1    
Техничка вага 1    

Фитотрон 2    
Сушница 1    

Рефрактометар 18IZS 1    
Лабораторија за 
микроскопирање 1 15 15  

Тех. вага ET1111-стара 1    
Emko-S (Emko)-старо 1    

Клима Samsung со 
тајмер 1    

Лабораторија по хемија и 
биохемија 1 20   

Персонален компјутер 
FSC ESPRIMO P5720 1    

Монитор Scenik Vju 
A17-3 1    

Апарат за дестилација 1    
Лабораторија за заштита 

на растенијата 1 15 15  

Персонален компјутер 
FSC ESPRIMO P5720 1    

Монитор Scenik Vju 
A17-3 1    

Микроскоп 3V 1    
Микроскоп Zenamed 1    
Клима LG-12 7IZS 17 1    
Фрижидер Samsung 1    
Фотоапарат Kanon 1    

Лабораториски сита-
комплет 1    

Фотоуред со стереоскоп 1    
Автоклав Sutjeska 1    

Микроскоп 1    
Бинокуларен микроскоп 

Revelation - 3 13    

Монокуларен микроскоп 
LV - SAF -3 10    

Кабинет - Машински 1 26 26  
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Клупа работно биро 
120/60/73  13 13  

Фиксен стол со дрвено 
седиште и потпирач  26 26  

Лабораторија за растителна биотехнологија - Струмица
Р. 
бр. Вид на опрема Количина

1 Персонален компјутер FSC ESPRIMO P5720 1
2 МОНИТОР Scenik Vju A17-3 1

3 Автоклав Sutjeska T 300 1

4 Ламинар комора 1

5 Магнетна мешалка 1

6 Фрижидер 46 1

7 Автоматски пипети 1

8 Техничка вага 1

9 Фитотрон 1

10 Сушница 1

11 Рефрактометар 18IZS 1

Прилеп 
Наставниот центар во Прилеп каде што во учебната 2014/2015 година 

за првпат се одржа настава на дисперзирабни студии од Земјодеслскиот 
факултет располага со: 
1. Компјутерска предавална 1
2. Микроскопска лабораторија 1
3. Предавална бр.1 
4. Предавална бр.2 
5. Предавална бр.3
6. Предавална бр.4
7. Предавална бр.5
8. Предавална бр.6
9. Предавална бр.7

Издавачка дејност (зборници, книги) 
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги

1. Арсов Емилија, Митрев Саша (2017) Заштита при работа во 
лабораторија. ISBN 978-608-244-363-8. Скрипта, УГД. 

2. Арсов Емилија, Митрев Саша (2017) Анатомски и физиолошки 
промени кај болните растенија - скрипта. ISBN 978-608-244-426-0.

3. Биљана Ѓорѓеска, Сања Костадиновиќ Величковска (2017) Изолација 
на природни продукти, рецензиран учебник, 2017, УГД Штип
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4. Sanja Kostadinovic Velickovska, Ljupco Mihajlov, Antioxidant and 
antimicrobial potential of Macedonian Mentha arvensis – Lambert 
Academic Publishing (LAP) ISBAN 978-3-330-06919-0, монографија.

5. Gulaboski, Rubin, Cvetkovski, Aleksandar (2017) Физичка хемија за 
фармацевти - учебник. UGD Stip, Stip. ISBN 978-608-244-304-1

6. Balabanova, Biljana (2017) Bioavailability/Phytostabilization of 
Xenobiotics in Soil. In: Xenobiotics in the Soil Environment. Springer 
International Publishing, pp. 217-233. ISBN 978-3-319-47743-5

7. Balabanova, Biljana and Stafilov, Trajče and Sajn, Robert (2016) 
Lithogenic and anthropogenic polymetallic distribution in soil and air. 
LAMBERT Academic Publishing. 

Научноистражувачка работа (проекти) 
Домашни/меѓународни проекти

Датум
од-до Наслов на проектот Позиција Опис на активностите во тек 

на проектот:

2017-
2019 Multidisciplinary approach 

to the production of new 
varieties of sunflower

Mitrev, Sasa and Arsov, 
Emilija and Kovacevik, 
Biljana and Arsova, Julijana and Donev, 
Ivan and Manevska, 
Kristina and Gligorova, 
Monika and Petkovski, 
Mario and Risteska, Simona 

Студентски научноистражувачки 
проект финансиран од УГД 

2017-
2019 

Study of plum pox 
potyvirus disease of stone 
fruits in the Republic of 
Macedonia.

Mitrev, Sasa and Arsov, 
Emilija and Rusevski, 
Rade and Kovacevik, 
Biljana and Arsova, 
Julijana and Gligorova, 
Monika and Manevska, Kristina

Научноистражувачки проект 
финансиран од УГД 

2016-
2020

EuroXanth: 
Integrating science on 
Hanthomonadaceae for 
integrated plant disease 
management in Europe. 

Arsov Emilija and Mitrev Sasa COST EuroXant 
Соработници истражувачи 

2014-
2016

Дентална морфологија 
на хумани трајни заби: 
екстерна и интерна 
анатомија на корени и 
коренски канални системи 
– експериментална студија 
(Dental morphology of 
human permanent teeth: 
external and internal 
anatomy of roots and 
root canal system –an 
experimental study).

Dimova, Cena and Zdravkovska, Milka 
and Bosnakovski, Darko and Popovska, 
Lidija and Kovacevska, Ivona and 
Kostadinovik, Sanja and Papakoca, 
Kiro and Serafimov, Aleksandar and 
Zarkova, Julija and Zlatanovska, 
Katerina and Petrovski, Mihajlo and 
Nacev, Ivan
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2016-
2018

„Класификација на вина 
преку определување на 
биоактивни фенолни 
соединенија со примена 
на масена спектрометрија 
со висока резолуција“, 
билатерален проeкт меѓу 
Македонија и Австрија, 
финансиран од МОН

Виолета Иванова-Петропулос:
главен истражувач

1. Да ги координира и 
организира активностите во 
рамките на проектот (за време 
на целиот период на траење на 
проектот),
2. Да учествува во 
анализа биоактивни феноли 
во вина од Македонија и 
Австрија со примена на масена 
спектрометрија со висока 
резолуција.
3. Да ги обучува и следи 
млади те истражувачи во текот 
на активностите на проектот, 
применувајќи ги најсовремените 
техники за анализа на вино 
(за време на целиот период на 
траење на проектот).
4. Да учествува во 
пишување на научни трудови 
и нивно бјавување во научни 
списанија и учество на научни 
конференции. 
5. Да подготвува извештаи 
од проектот.

2016-
2018

„Биогени амини и ароми 
во вина Вранец од 
Македонија и Црна Гора 
и влијание на јаболково-
млечната ферментација 
на нивното формирање“, 
билатерален проeкт меѓу 
Македонија и Црна Гора, 
финансиран од МОН

Виолета Иванова-Петропулос:
главен истражувач

1. Да ги координира и 
организира активностите во 
рамките на проектот (за време 
на целиот период на траење на 
проектот).
2. Да ги обучува и следи 
млади те истражувачи во текот 
на активностите на проектот, 
применувајќи ги најсовремените 
техники за анализа на вино 
(за време на целиот период на 
траење на проектот).
3. Да учествува во 
пишување на научни трудови 
и нивно објавување во научни 
списанија и учество на научни 
конференции. 
4. Да подготвува извештаи 
од проектот.

20
17

-т
ек

ов
но CEEPUS (CIII-

RO-0010-11-1617) 
Teaching and learning 
Bioanalysis

Виолета Иванова-Петропулос:
коориднатор

1. Да ги координира 
активностите поврзани со 
мобилности на студенти и 
професори во рамки на мрежата.
2. Да учествува во 
мобилности.

2017-
2020

NATO проект: “A Field 
Detector for Genotoxicity 
from CBRN and Explosive 
Devices

Виолета Иванова-Петропулос:
млад истражувач

1. Да учествува во 
изведување на истражувачка 
работа согласно активностите 
предвидени во проектот.
2. Да учествува во 
пишување на научни трудови 
и нивно бјавување во научни 
списанија и учество на научни 
конференции .
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2017-
2019

УГД проект: Chemical 
characterization of wine, 
alcoholic beverages and 
food by instrumental 
techiques

Виолета Иванова-Петропулос:
главен истражувач

1. Да ги координира и 
организира активностите во 
рамките на проектот (за време 
на целиот период на траење на 
проектот).
2. Да ги обучува и следи 
млади те истражувачи во текот 
на активностите на проектот, 
применувајќи ги најсовремените 
техники за анализа на вино 
(за време на целиот период на 
траење на проектот).
3. Да учествува во 
пишување на научни трудови 
и нивно бјавување во научни 
списанија и учество на научни 
конференции. 
Да подготвува извештаи од 
проектот.

2011-
2017

Protein-film voltammetry 
Alexander von Humboldt 
Project, Germany-
Macedonia

Рубин Гулабоски 

2013 до 
2016

Екстракција на капсaицин 
од лути пиперки и 
одредување на неговите 
антиоксидативни својства
(домашен проект од 
фондот за наука на УГД)

Лилјана Колева Гудева 
главен истражувач

Ја координира работата 
за остварување на целите 
на проектот. Планирање и 
изведување на лабораториските 
истражувања. Ги селектира 
македонските популации и сорти 
лути пиперки за екстракција на 
капсаицин. Ги утврдува методите 
на работа. Доделува задолженија 
за поефикасно остварување 
на зададените цели. Донесува 
заклучоци од добиените 
резултати.

2013 до 
2016

Metal binding and 
antioxidative properties 
of novel Coenzyme Q-0 
derivatives (домашен 
проект од Фондот за наука 
на УГД)

Лилјана Колева Гудева 
истражувач

Во рамките на проектот се 
испитуваат антиоксидативните 
и металокомплексирачките 
својства на нови деривати на 
соединението Coenzyme Q-0 
што се добиваат при реакција 
на ова соединение во алкална 
средина. Како работни техники 
се употребуваат електрохемиски 
и хроматографски техники, 
а целта е да се утврдат нови 
својства на хидрокси деривати на 
Coenzyme Q-0.
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2015 до 
2018

Developing OER and 
Blended Modules for 
Agriculture and Rural 
Development
(Erasmus+ KA202 Project)

Арсов Емилија – асистент на 
проектот

Митрев Саша, Фиданка Трајкова, 
Лилјана Колева Гудева, Љупчо 
Михајлов 

Проект има за цел да произведе 
критична број на експерти, за 
отворени образовни ресурси 
и online алатки со кои ќе се 
обезбедат услуги и експертиза 
за професионалци (советници), 
земјоделците и руралните 
заедници. Членовите на овој 
проект создаваат краткорочни 
курсеви за најважните принципи 
во интегралното и органското 
производство.

2017 до 
2019 

Примена на 
биотехнолошки методи 
за подобрување на 
растителните видови
(домашен проект од 
фондот за наука на УГД)

Лилјана Колева Гудева 
главен истражувач

Ја координира работата 
за остварување на целите 
на проектот. Планирање и 
изведување на лабораториските 
истражувања. Ги утврдува 
методите на работа. Доделува 
задолженија за поефикасно 
остварување на зададените 
цели. Донесува заклучоци од 
добиените резултати.

2016-
2017

Колекционирање, 
карактеризација и 
евалуација на домашна и 
интродуирана гермплазма 
од ориз

главен истражувач: проф. д-р Верица 
Илиева

учесници:
проф. д-р Љупчо Михајлов, проф. 
д-р Илија Каров, доц. д-р Наталија 

Маркова Руждиќ, м-р Васко 
Златковски

Учествува во сите фази од 
спроведувањето на проектните 
активности, особено во 
активностите поврзани со 
дизајнирање на опитите и 
толкување на резултатите.

2016-
2017

Characterization of heavy 
metals contents in different 
plant foods from polluted 
sites and their impact in 
food chain

раководител: доц. д-р Биљана 
Балабанова

учесници:
проф. д-р Љупчо Михајлов,

проф. д-р Саша Митрев,
доц. д-р Билјана Ковачевиќ,

лаборант м-р Весна Зајкова-Панова

Учествува во сите фази од 
спроведувањето на проектните 
активности, особено во 
активностите поврзани со 
колекционирање на растителен 
материјал и почвени проби.

2015-
2018

Developing OER and 
Blended Modules for 
Agriculture and Rural 
Development

учесници:
проф. д-р Љупчо Михајлов,

проф. д-р Лилјана Колева Гудева,
доц. д-р Фиданка Трајкова,

доц. д-р Емилија Арсов

Активно учествува во тренинг 
– работилниците од различни 
области предвидени по проектот. 
Публикација на брошура – водич 
за подготовка органско ѓубриво 
од органски отпад.

2016-
2017

Можности за одгледување 
на здружени посеви 
во поледелското 
производство

главен истражувач: проф. д-р Мите 
Илиевски

учесници:
проф. д-р Љупчо Михајлов, проф. 

д-р Драгица Спасова, проф. д-р 
Ристо Кукутанов, доц. д-р Наталија 

Маркова Руждиќ, Павле Вучков

Учествува во сите фази од 
спроведувањето на проектните 
активности, особено во 
активностите поврзани со 
дизајнирање на опитите и 
толкување на резултатите.
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2014-
2016

Органско производство на 
пролетен овес: потребни 
сортни карактеристики

главен истражувач: проф. д-р 
Драгица Спасова

учесници:
проф. Душан Спасов, проф. д-р Мите 

Илиевски, д-р Билјана Атанасова, 
Адријана Буровска

2016-
2017

Процена на различни 
генотипови полјоделски 
култури во системот на 
органско земјоделско 
производство

главен истражувач: проф. д-р Љупчо 
Михајлов

учесници:
проф. д-р Илија Каров, доц. д-р 

Фиданка Трајкова, доц. д-р Наталија 
Маркова Руждиќ, м-р Васко 

Златковски

Координација на работата 
за остварување на целите 
предвидени со проектот. 
Дизајнирање на шеми за 
поставување на полски опити 
и планирање на плодоред за 
времетраење на проектот. 
Обезбедување на потребни 
количини семенски материјал 
и останати репроматеријали за 
спроведување на опитот. 
Ги утврдува методите на 
работа. Доделува задолженија 
за поефикасно остварување 
на зададените цели. Дава 
насоки во спроведувањето на 
лабораториските и емпириските 
анализи. 
Донесува заклучоци од добиените 
резултати. 
Подготовка на план со 
временски рамки за повторно 
поставување на полски опити 
со истите култури од минатата 
година. Доделува задолженија 
за поефикасно остварување 
на зададените цели. Дава 
насоки во спроведувањето на 
лабораториските и емпириските 
анализи. Донесува заклучоци од 
добиените резултати.
Работи во изготвувањето на 
завршниот извештај на проектот

Објавени трудови 
Трудови објавени во списанија со импакт фактор:
Arsova, Julijana and Arsov, Emilija and Mitrev, Sasa (2017) Present status 

of Fire Blight Caused by Erwinia amylovora on Quince Trees in the Republic 
of Macedonia. VEGETOS: An International Journal of Plant Research, 30 (2). 
ISSN 2229-4473 IF 0.042

Balabanova, Biljana and Stafilov, Trajče and Sajn, Robert and Tănăselia, 
Claudiu (2017) Long-term Geochemical Evolution of Lithogenic Versus 
Anthropogenic Distribution of Macro and Trace Elements in Household Attic 
Dust. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. ISSN 0090-
4341 (Print) 1432-0703 (Online) 

Balabanova, Biljana and Stafilov, Trajče and Sajn, Robert and Baceva, 
Katerina (2017) Quantitative assessment of metal elements using moss species 
as biomonitors in downwind area of lead-zinc mine. Journal of Environmental 
Science and Health, Part A. ISSN 1093-4529 (Print); 1532-4117 (Online) 
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Ivanova, Violeta and Balabanova, Biljana and Bogeva, Elena and Frentiu, 
Tiberiu and Ponta, Michaela and Senila, Marin and Gulaboski, Rubin and Irimie, 
Florin Dan (2017) Rapid Determination of Trace Elements in Macedonian 
Grape Brandies for Their Characterization and Safety Evaluation. Food 
Analytical Methods, 10 (2). Pp. 459-468. ISSN 1936-9751 

Mitrev, Sasa and Arsov, Emilija (2016) Isolation and molecular 
determination of the fire blight pathogen, Erwinia amylovora, isolated from 
apple trees in the Republic of Macedonia. Journal of Plant Pathology, 98 (3). 
Pp. 571-574. IF 1.043

Fidanka Ilieva, Sanja Kostadinović Veličkovska, Violeta Dimovska, 
Hristo Spasov, Selection of 80 newly isolated autochthonous yeast strains 
from the Tikveš region of Macedonia and their impact on the quality of red 
wines produced from Vranec and Cabernet Sauvignon grape varieties, Food 
Chemistry, 216, 2017, Pages 309-315. IF 3.391

Ivanova-Petropulos V., Balabanova B., Bogeva E., Frentiu T., Ponta 
M., Senila M., Gulaboski R., Irimie F.D. (2017). Rapid Determination of Trace 
Elements in Macedonian Grape Braindies for Their Characterization and 
Safety Evaluation. Food Analytical Methods, 10 (2), 459-468. (Impact factor 
= 2.038).

Tašev K., Ivanova-Petropulos V., Stefova M. (2016). Optimization and 
validation method for analysis of biogenic amines in wines using RP-HPLC-
DAD. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 35(1), 
19-28. (Impact factor = 0.676).

Tašev K., Stefova M., Ivanova-Petropulos V. (2016). HPLC method 
validation and application for organic acids analysis in wine after solid-phase 
extraction. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 
35(2) 225-233 (Impact factor = 0.676). 

Kuzelov A., Andronikov D.,Taskov N., Elenica Sofijanova, Dusica Saneva 
( 2017):Oxidative stability effect of basil, garlic and muscat blossom extracts 
on lipids and microbiology of minced meat. Comptes rendus de l’Acad´emie 
bulgare des Sciences Tome 70, No 9, 2017. Pp. 1227 – 1236 IF: 0.251

A. Cibisev.; C. Bozinovska.; R. Gulaboski, The American Journal of 
Emergency Medicine, 2017 http://dx.doi.org/10.1016/j.ajem.2017.07.067

Kovacevik, Biljana and Boev, Blazo and Zajkova-Paneva, 
Vesna and Mitrev, Sasa (2016) Groundwater quality in alluvial and prolluvial 
areas under the influence of irrigated agriculture activities. Journal of 
Environmental Science and Health, Part A, 51 (14). Pp. 1197-1204. ISSN 
1093-4529 (Print) 1532-4117 (Online) (IF. 1.455).

Kovacevik, Biljana and Zdravkovski, Zoran and Mitrev, 
Sasa (2016) Pesticide analysis in water samples using GC-MS pulsed splitless 
injection. Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences, 69 (6). Pp. 815-
820. ISSN 1310-1331 (IF. 0.2).

Boev, Ivan and Šorša, Ajka and Kovacevik, Biljana and Mitrev, 
Sasa and Boev, Blazo (2016) The use of factor analysis to distinguish 
the influence of parent material, mining and agriculture on groundwater 
composition in the Strumica valley, Macedonia. Geologica Croatica, 69 (2). 
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Pp. 245-253. ISSN 1333-4875 (IF. 0.6).

Објавени трудови во научни списанија без импакт фактор
1. Neceva Z., Ivanova-Petropulos V. (2016). Chemical composition of 

red Vranec wines from different locations. Yearbook of Faculty of Agriculture, 
XIV, 21-29. ISSN 1409-987X

Maksimova, Viktorija and Koleva Gudeva, Liljana and Arsova-
Sarafinovska, Zorica and Shishovska, Maja (2016) Процентуална 
застапеност на капсаициноиди во плодови од Capsicum sp. Култивирани 
во Република Македонија. Годишен зборник 2016, Земјоделски факултет, 
14 (1). ISSN 1409-987X

Velesanova Ivana, Trajkova Fidanka, Koleva Gudeva Liljana (2017). 
Micropropagation of ornamental species Petunia grandiflora and Dianthus 
chinensis x barbatus. Yearbook, Faculty of Agriculture, Goce Delcev 
University –Stip, 14 (2016). 05-29. ISSN 1857-8608. 

Ilievski, M., Mihajlov, Lj., Spasova, D., Ilieva, V, Markova Ruzdik, N., 
Vuckov, P. (2017). Oil profile of some genotypes of flax (Linum usitatissimum 
L.) manufactured in the Strumica region, Republic of Macedonia. Journal of 
Hygienic Engineering and Design, 19. pp. 82-85. ISSN 1857- 8489.

Sigi, W., Shuhe, W., Yanqiu, Ch., Mihajlov, Lj (2017). Comparison of 
soybean Cultivars enriching Cd and the application foreground of the low-
accumulating Cultivar in production.Pol. J. Environ. Stud., 26 (3). pp. 1299-
1304. ISSN 1299-1304.

Vuckov, P., Ilievski, M., Spasova, D., Mihajlov, Lj., Markova Ruzdik, N. 
(2016). Production properties of flax (Linum usitatissimum L.) cultivated in 
Strumica region, Republic of Macedonia. Agricultural Science and Technology, 
Vol. 8, No. 4. pp. 280-282. ISSN 1314-412X. 

Ilieva, V., Karov, I., Mihajlov Lj., Ilievski, M., Markova Ruzdik, N., 
Zlatkovski, V. (2016). Influence of lodging of rice during vegetation on rice 
milling yield and quality. Yearbook Goce Delcev University Stip, Faculty of 
Agriculture, Vol. XIV, pp. 49-59. ISSN 1409-987X.

Spasova, D., Spasov, D., Atanasova, B., Ilievski, M., Burovska, A. (2016). 
Examination of the biological properties of oats grown in condition of organic 
production. Yearbook, Faculty of Agriculture, Goce Delcev University - Stip, 
14 (1). pp. 29-34. ISSN 1857-8608.

Научни трудови објавени во меѓународни списанија:
Trajkova Fidanka, Koleva Gudeva Liljana (2017). Evaluation and 

agronomic potential of androgenic pepper genotypes derived from Piran 
(Capsicum annuum L. Cv. Piran). Journal of Experimental Agriculture 
International, 16 (4). Pp. 1-12. ISSN 2231-0606. 

Koleva Gudeva Liljana, Trajkova Fidanka, Mihajlov Ljupco, Troiciki, 
Julijana (2017). Influence of different auxins on rooting of rosemary, sage 
and elderberry. Annual Research & Review in Biology, 12 (5). Pp. 1-8. ISSN 
2347-565X. 

Mihajlov Ljupco, Trajkova Fidanka, Koleva Gudeva Liljana (2017). 
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Crop rotation of cereals and pulse in system of rain fed organic production in 
Republic of Macedonia. Organic agriculture for agrobiodiversity preservation, 
1-3 June 2017, Novi Sad, Serbia.

Spasova, D., Spasov, D., Stoilova, A., Atanasova, B., Mihajlov, Lj., 
Valkova, N. (2016). Application of cluster analysis for evaluation of new 
Bulgarian and Macedonian cotton varieties and lines. Bulgarian Journal of 
Agricultural Science, 22 (1). pp. 125-130. ISSN 1310-0351. 

Maksimova, Viktorija and Koleva Gudeva, Liljana and Gulaboski, Rubin 
and Nieber, Karen (2016) Co-extracted bioactive compounds in Capsicum fruit 
extracts prevents the cytotoxic effects of capsaicin on B104 neuroblastoma 
cells. Revista Brasileira de Farmacognosia. Pp. 1-7. ISSN 0102695X 

Koleva Gudeva, Liljana and Trajkova, Fidanka and Stojkova, Irena 
(2016) The effect of plant growth regulators and sucrose on microtuberization 
of potato (Solanum tuberosum L.). Romanian Agricultural Research, 33. Pp. 
1-7. ISSN 2067-5720

Maksimova, Viktorija and Mirceski, Valentin and Gulaboski, Rubin 
and Koleva Gudeva, Liljana and Arsova-Sarafinovska, Zorica (2016) 
Electrochemical Evaluation of the Synergistic Effect of the Antioxidant Activity 
of Capsaicin and Other Bioactive Compounds in Capsicum sp. Extracts. 
International Journal of Electrochemical Science, 11. Pp. 6673-6687. ISSN 
14523981 

Maksimova, Viktorija and Arsova-Sarafinovska, Zorica and Koleva 
Gudeva, Liljana (2016) Molecular mechanisms of capsaicin mediated cytotoxic 
activity. Macedonian Pharmaceutical Bulletin, 62 (s). Pp. 493-494. ISSN 1409 
– 8695 

Trajkova, Fidanka and Koleva Gudeva, Liljana (2016) Current state of 
agri-environmental indicators of Republic of Macedonia. In: 5th Congress of 
Ecologists of the Republic of Macedonia with international participation, 19-
22 Oct 2016, Ohrid, Republic of Macedonia. 

Нови избори на наставнички и соработнички кадар – нема
Ред . 
бр

Име и 
презиме Звање Област Избор/реизбор

Љупчо 
Михајлов

редовен 
професор

генетика и селекција 
на растителното 

производство
реизбор

Ацо Кузелов редовен 
професор

преработка на анимални 
производи избор

Ристо 
Ѓ.Кукутанов

редовен 
професор

земјоделско 
инженерство реизбор

Верица 
Илиева

редовен 
професор

генетика и селекција 
на растителното 

производство
реизбор
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Душан 
Спасов

редовен 
професор ентомологија избор

Билјана 
Ковачевиќ доцент фитофармација / 

пестициди избор

Билјана 
Атанасова

научен 
соработник

ентомологија/ биолошка 
заштита избор

Други активности 
Печатење на брошури во рамките на проектот Developing OER 

and Blended Modules for Agriculture and Rural Development (Erasmus+ 
KA202 Project) 2017 (во печат): 

1. Практичен водич за интегрирана заштита на растенијата / Integrated 
Pest Management (IPM)

- Саша Митрев 
- Емилија Арсов 
- Билјана Ковачевиќ 
- Душан Спасов. 
2. Органско пчеларење / Organic bee keeping principles 
- Горан Колев. 
3. Водич за земање почвени проби од земјоделски производи / 

Guidelines for soil sampling 
- Фиданка Трајкова 
- Васко Златковски. 
4. Употреба на органски отпад за производство на лумбрихумус / 

Use of organic waste to obtain lumbrihumus 
- Љупчо Михајлов 
- Лилјана Колева Гудева. 
5. Органско земјоделско производство Организација, плодоред и 

сертификација / Organic farming Organization, crop rotation and certification
- Васко Златковски. 

Koleva Gudeva, Liljana (2017) Презентација Каталог на изданија на 
УГД 2007-2017. Goce Delcev University Stip, Macedonia.

Учество на когреси, семинари, на вработените на факултетот
Ivanova-Petropulos V., Stafilov T., Stefova M., Lankmayr E., Kilár F. 

(2017). Phenolic, volatile and elemental composition of Macedonian wines. 
In: 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 02-08 
July 2017, Ohrid, R. Macedonia, plenary lecture.

Tašev K., Ivanova-Petropulos V., Stefova M. (2017). Simple and rapid 
determination of biogenic amines in wine by ultra-performance liquid 
chromatography-triple quadruple mass spectrometry (UPLC TQ/MS). In: 17th 
International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 02-08 July 
2017, Ohrid, R. Macedonia, oral presentation.

Lelova Z., Ivanova-Petropulos V., Masár M, Lisjak K., Bodor R. (2017). 
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Optimization and validation of capillary electrophoresis method for small-
anions measurement in red wines. In: 17th International Symposium and 
Summer School on Bioanalysis, 02-08 July 2017, Ohrid, R. Macedonia, poster 
presentation.

Balabanova B., Ivanova-Petropulos V., Boev B. (2017). Application 
of Q-ICP-MS for sensitive determination of lead isotope ratios in various 
organically based matrixes. In: 17th International Symposium and Summer 
School on Bioanalysis in CEEPUS CIII-RO-0010-11-1617 network, Teaching 
and learning bioanalysis, 02-08 July 2017, poster presentation.

Balabanova B., Ivanova-Petropulos V., Frentiu T., Ponta Mi., Covaci 
E., Senila, M. (2017). Assesing the bioavailability and translocation efficiency 
of mineral elements in Lycium barbarum species from R. Macedonia and R. 
China. In: 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis in 
CEEPUS CIII-RO-0010-11-1617 network, Teaching and learning bioanalysis, 
poster presentation.

Иванова-Петропулос В. (2017). Фенолна карактеризација на црвени 
вина во различни фази на производство. Тохем-ЕНО семинар, 26.04.2017, 
Демир Капија, Македонија, усна презентација).

Biljana Kovacevik, Zoran Zdravkovski, Sasa Mitrev (2017). Screening 
and identification of chlorpyrifos in groundwater situated under agriculture 
area. 12 – 14. 10. 2017 East West Chemistry Conference, Skopje, Republic of 
Macedonia;

Biljana Kovacevik, Blazo Boev, Vesna Zajkova Panova, Sasa Mitrev 
(2017). Assesment of arsenic polluted groundwater in the Strumica region, 
an intensive agricuture production area. 02 – 08. 2017, 17th International 
Symposium and Summer School on Bionalysis. Ohrid, Republic of Macedonia.

Ivanova, Violeta and Balabanova, Biljana and Tiberiu, Frentiu and Ponta, 
Michaela and Covaci, Eniko and Senila, Marin (2017) Fatty acids composition 
of selected Macedonian goji berries determined by GC-FID. In: Eastwest 
Chemystry Conference, 12-14 Oct 2017, Skopje, Republic of Macedonia. 

Balabanova, Biljana and Ivanova, Violeta and Boev, Blazo (2017) 
Application of Q-ICP-MS for sensitive determination of lead isotope ratios 
in various organically based matrixes. In: 17th International Symposium and 
Summer School on Bioanalysis in CEEPUS CIII-RO-0010-11-1617 network 
for teaching and learning bioanalysis, 02-08 July 2017. 

Balabanova, Biljana and Ivanova, Violeta and Tiberiu, Frentiu and 
Ponta, Michaela and Covaci, Eniko and Senila, Marin (2017) Assessing the 
bioavailability and translocation efficiency of mineral elements in Lycium 
barbarum species from R. Macedonia and R. China. In: 17th International 
Symposium and Summer School on Bioanalysis in CEEPUS CIII-
RO-0010-11-1617 network for teaching and learning bioanalysis. 

Balabanova, Biljana and Stafilov, Trajče and Sajn, Robert (2017) Efficacy 
of a biomonitoring (moss) technique for determining heavy metals deposition 
trends. Case study bregalnica river basin, Republic of Macedonia. In: 17th 
International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 02-08. 07. 
2017, Ohrid, R. Macedonia. 
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Balabanova, Biljana and Stafilov, Trajče and Fan, Liping and Wang, 
Meicong and Liang, Yanqiu and Yan, Minxiu (2017) Macro and trace elements 
bioavailability in vegetable and herbal species from polluted and control 
areas. In: 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis 
in CEEPUS CIII-RO-0010-11-1617 network for teaching and learning 
bioanalysis. 

Donev, Ivan and Balabanova, Biljana and Mitrev, Sasa (2017) Multi-
element content characterization of cold press edible oils produced from twelve 
sunflower varieties. In: 17th International Symposium and Summer School 
on Bioanalysis in CEEPUS CIII-RO-0010-11-1617 network for teaching and 
learning bioanalysis.

Mihajlov, Ljupco and Balabanova, Biljana and Zajkova-Paneva, Vesna and 
Wei, Shuhe (2017) Soybean varieties as effective tool for phytoremediation of 
cadmium polluted soil. In: 17th International Symposium and Summer School 
on Bioanalysis in CEEPUS CIII-RO-0010-11-1617 network for teaching and 
learning bioanalysis.

M. Aleksandrov, V. Maksimova, R. Gulaboski, Electrochemical 
investigation of the basic redox behaviour of rutin, 3rd ICNPU Conference, 
Bansko, Bulgaria. 

M. Aleksandrov, V. Maksimova, R. Gulaboski, Evaluation of the redox 
interactions of rutin with some medical substances by cyclic voltammetry, 
CEEPUS, Ohrid, July, 2017

Rubin Gulaboski, Honorary Committee, With food to health, International 
Conference, Osijek, Croatia, October 2017, www.ptfos.unios.hr/With_Food_
To_Health/index.php/comittees/

Trajkova, Fidanka and Koleva Gudeva, Liljana (2017) Evaluation and 
agronomic potential of androgenic pepper genotypes derived from Piran 
(Capsicum annuum L. Cv. Piran). Journal of Experimental Agriculture 
International, 16 (4). Pp. 1-12. ISSN 2231-0606 

Velesanova, Ivana and Trajkova, Fidanka and Koleva Gudeva, Liljana 
(2017) Micropropagation of ornamental species Petunia grandiflora and 
Dianthus chinensis x barbatus. Yearbook, Faculty of Agriculture, Goce Delcev 
University –Stip, 14 (2016). 05-29. ISSN 1857-8608 

Koleva Gudeva, Liljana and Trajkova, Fidanka and Mihajlov, Ljupco and 
Troiciki, Julijana (2017) Influence of different auxins on rooting of rosemary, 
sage and elderberry. Annual Research & Review in Biology, 12 (5). Pp. 1-8. 
ISSN 2347-565X 

Velesanova Ivana, Trajkova Fidanka, Koleva Gudeva Liljana (2017) 
influence of different growth regulators on micropropagation of Pink dianthus 
(Dianthus chinensis x barbatus). 3rd International Symposium for Agriculture 
and Food (ISAF 2017), 18-20 October 2017, Ohrid, Republic of Macedonia.

Mihajlov Ljupco, Trajkova Fidanka, Koleva Gudeva Liljana (2017). 
Crop rotation of cereals and pulse in system of rain fed organic production in 
Republic of Macedonia. Organic agriculture for agrobiodiversity preservation, 
1-3 June 2017, Novi Sad, Serbia.

Biljana Kovacevik, Zoran Zdravkovski, Sasa Mitrev (2017). Identification 
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of pesticides in groundwater situated under greenhouse agriculture production 
and dropping irrigation, using gc/ms pulsed splitless injection. 02 – 08. 2017, 
17th International Symposium and Summer School on Bionalysis. Ohrid, 
Republic of Macedonia.

Mihajlov, Lj., Balabanova, B., Zajkova-Paneva, V., Wei, S (2017). 
Soybean varieties as affective tool for phytoremediation of cadmium polluted 
soil. In: 17th International Symposium and Summer School on Bioanalysis 
in CEEPUS CIII-RO-0010-11-1617 network for teaching and learning 
bioanalysis. 

Spasova, D., Burovska, A., Atanasova, B., Spasov, D., Ilievski, M. (2017). 
Analysis of the quality of oats (Avena sativa L.) grown in conditions of organic 
production. In: XXII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, 
10-11 March 2017, Čačak, Serbia.

Ilievski, M., Mihajlov, Lj., Spasova, D., Ilieva, V., Markova Ruzdik, N., 
Vuckov, P. (2016). Oil profile of some genotypes of flax (Linum Usitatissimum 
L.) manufactured in the Strumica region, Republic of Macedonia. In: Nutricon 
2016 - Food Quality & Safety, Health & Nutrition 2016, 01-02 Dec 2016, 
Skopje, Republic of Macedonia.

Mihajlov, Lj., Balabanova, B., Zajkova-Paneva, V., Wei, S. (2016). 
Phytoremediation of cadmium polluted soils using soybean varieties. In: 
5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with international 
participation, 19-22 Oct 2016, Ohrid, Republic of Macedonia. 

Ivanova-Petropulos V. (2016). Application of advanced separation 
techiques in wine quality control. In: 24th Congress of Chemists and 
Technologists of Macedonia, 11-14 Sep 2016, Ohrid, Macedonia, plenary 
lecture.

Tašev K., Ivanova-Petropulos V., Stefova M. (2016). Comparative 
determination of biogenic amines by HPLC-DAD and UPLC-TQ/MS 
techniques: advantages and disadvantages. In: 24th Congress of Chemists and 
Technologists of Macedonia with international participation, 11-14 September 
2016, Ohrid, Macedonia, poster presentation.

Ivanova-Petropulos V. (2016). Биоактивни фиеноли и антиоксидантна 
активност на македонски црвени вина. In: Влијание на умерената 
консумација на вино врз здравјето – истражувања и докази, 19 May 2016, 
Skopje, Macedonia, пленарно предавање.

Koleva Gudeva, Liljana and Trajkova, Fidanka (2016) The role of 
plant biotechnology methods in sustainable agriculture. In: 5th Congress of 
Ecologists of the Republic of Macedonia with international participation, 19-
22 Oct 2016, Ohrid, Republic of Macedonia. 

Maksimova, Viktorija and Gulaboski, Rubin and Koleva Gudeva, Liljana 
and Ruskovska, Tatjana and Mirceski, Valentin (2016) Comparison of optical 
and electrochemical methods for determination of the antioxidant effect of 
some plant metabolites. In: SOE DAAD “From Molecules to Functionalized 
Materials”, 1-5 Sept 2016, Ohrid, Macedonia.

Trajkova Fidanka, Koleva Gudeva Liljana (2016). Current state of agri-
environmental indicators of Republic of Macedonia. In: 5th Congress of 
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Ecologists of the Republic of Macedonia with international participation, 19-
22 Oct 2016, Ohrid, Republic of Macedonia.

Патување на вработени во странство

22.06.2017 – 
26.06.2017

Проф. д-р Виолета Иванова Петропулос Биотехничкиот 
факултет, Универзитет на Црна Гора, Подгорица, Црна 
Гора, во рамки на билатерален проект 

29.03.2017 – 
02.04.2017

Проф. д-р Виолета Иванова Петропулос 
Земјоделски факултет, Универзитетот во Загреб, 
Загреб, Хрватска, во рамки на билатерален проект

24.09.-30.09.2017
Доц д-р Биљана Балабанова- - престој на Универзитетот 
Бабеш Боијаи , Хемиски факултет, Клуш, Романија-во 
работната група на проф. Д-р Флорин Дан Иримие.

24.09.-27.09.2017

Доц. д-р Емилија Арсов – Cooperation for innovation and the 
exchange of good practices partnership for vocational education 
Работна средба во рамките на ЕРАЗМУС + проектот 
одржана во Пловдив Бугарија

28.-29.09.2017

Доц. д-р Емилија Арсов – Работна средба за вмрежување и 
соработка со други научноистражувачки и високо образовни 
центри, во рамките на DAAD програмата одржана во 
Белград. 

30.01-03.02.2017

Ханија, Грција – Обука „Карактериските на почва и 
утврдување на нејзин квалитет“ во рамките на проектот 
Developing OER and Blended Modules for Agriculture and 
Rural Development – проф. д-р Љупчо Михајлов, доц. д-р 
Фиданка Трајкова, доц. д-р Емилија Арсов, доц. д-р Биљана 
Балабанова

19.10.2016 
–23.10.2016

Проф. д-р Виолета Иванова Петропулос 
Биотехничкиот факултет, Универзитет на Црна 
Гора, Подгорица, Црна Гора, во рамки на билатерален проект

17.07. 2017 – 
16.08.2017 /
10.-20.12.2016

Проф. д-р Рубин Гулабоски престој на Медицинскиот 
факултет при Уни-Саарланд, Германија-проект-Протеин-
филм волтаметрија.

02.10.-07.10.2016

Ханија, Грција – Работен состанок за проектот Developing 
OER and Blended Modules for Agriculture and Rural 
Development, проф. д-р Љупчо Михајлов, доц. д-р Емилија 
Арсов, доц.  д-р Фиданка Трајкова, м-р Васко Златковски.

 – Водење на сите состаноци за 2016/2017 на Комисија за издавачка 
дејност на УГД во функција на претседател – проф.  д-р Лилјана 
Колева Гудева. 

 – Водење на сите состаноци за 2016/2017 на Комисијата за 
самоевалуација на УГД за периодот од 2013-2015 во функција на 
претседател – проф.  д-р Лилјана Колева Гудева. 
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 – Член на Централната комисија за уписи на студенти на УГД во 
академската 2016/2017 – проф. д-р Лилјана Колева Гудева. 

 – Учество во работата на работната група за акредитација на студиските 
програми за прв, втор и трет циклус студии на сите единици на УГД 
– проф.  д-р Лилјана Колева Гудева. 

 – Издавачка дејност 10 години УГД – проф. д-р Лилјана Колева Гудева. 
 – Уредник на Годишниот зборник 2016 (Vol. XIV) на Земјоделски 

факултет – проф. д-р Лилјана Колева Гудева.
 – Главен уредник на меѓународно списание Journal of Agriculture and 

Plant Sciences (Vol. XV) – проф. д-р Лилјана Колева Гудева.
 – Уредник на меѓународно списание Journal of Agriculture and Plant 

Sciences (Vol. XV) проф. д-р Љупчо Михајлов.
 –  Уредник на меѓународно списание Journal of Agriculture and Plant 

Sciences (Vol. XV) доц. д-р Фиданка Трајкова.
 – Учество во работата на работната група за акредитација на студиските 

програми за прв, втор и трет циклус студии на сите единици на УГД 
– проф. д-р Лилјана Колева Гудева. 

 – Членови на уписната комисија за прв циклус студии на Земјоделски 
факултет за академската 2016/2017 (доц. д-р Емилија Арсов, доц. 
д-р Биљана Балабанова, доц. д-р Фиданка Трајкова, доц. д-р Фиданка 
Илиева, м-р Билјана Ковачевиќ, проф. д-р Виолета Димовска, м-р 
Васко Златковски, д-р Билјана Атанасова) 

 – Рецензент на трудови во меѓународните списанија: Journal of 
Agricultural and Crop Research, Asian Journal of Soil Science and Plant 
Nutrition, Annual Research & Review in Biology, Book of proceedings 
of 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with 
international participation доц д-р Фиданка Трајкова.
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ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА

Вовед
Факултетот за туризам и бизнис логистика со седиште во Гевгелија и 

дисперзирани студии во Штип и во Скопје, како високообразовна единица 
на државниот Универзитет „Гоце Делчев“ од Штип, е основан на 15 јули 
2008 г., а започна со работа на 1.10.2008 година.

Во првата академска 2008/2009 година Факултетот стартуваше со 
една студиска програма Туризам во Гевгелија и во Штип. Во академска 
2009/2010 година настава почна да се одвива на уште две нови насоки, 
Бизнис логистика во Гевгелија и Скопје, и на насоката Гастрономија, 
исхрана и диететика во Штип. Во академска 2010/2011 година се отвори 
нова студиска програма Гастрономија, исхрана и диететика во Скопје. 
Во академската 2012/2013 година се отвора и уште една нова студиска 
програма Хотелско-ресторанска во Штип и во Скопје. Од 2013/2014 
година започна со работа уште една нова студиска програма по Бизнис 
администрација во Гевгелија и во Скопје. 

Факултетот од 2011 година реализира и втор циклус студии со 
студиска програма по Меѓународен туризам, од 2012 година и втор циклус 
студии по студиска програма Бизнис логистика, а од 2015 година и втор 
циклус студии по студиска програма Гастрономија, исхрана и диететика. 
Од 2015 година стартува и трет циклус студии на студиска програма 
Туризам и угостителство. 

Од април 2016 година за четири студиски програми од прв циклус 
студии добиена е реакредитација, за две од втор и една за трет циклус.

Декан 
Од 15 семтември 2015 година е избран нов декан на Факултет за 

туризам и бизнис логистика, вон. проф. д-р Никола Димитров 

Структура 
Бројот на вработени во Факултетот во текот на 2016/2017 година 

изнесува 27 лица, од кои 10 вонредни професори, 7 доценти, 3 асистенти 
докторанди, 1 асистент, 2 технички секретари и 4 референти по студенски 
прашања. 

 

Ре
де

н 
бр

ој Презиме и име Звање

Димитров Никола вонреден професор

Ташков Нако вонреден професор

Јаковлев Златко вонреден професор

Котески Цане вонреден професор
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Петревска Билјана вонреден професор

Митрева Елизабета вонреден професор

Атанасоски Драшко вонреден професор

Серафимова Мимоза вонреден професор

Апостолов Мичо вонреден професор

Методијески Дејан вонреден професор

Магдинчева Шопова Марија доцент

Ангелкова Петкова Тања доцент

Жежова Александра доцент

Темелков Зоран доцент

Бошков Татјана доцент

Јошески Душко доцент

Филипоски Оливер доцент

Митева Наташа асистент

Санева Душица асистент

Стојановска Стефанова Анета асистент

Цветанка Ристова асистент

Минова Ичева Павлина технички секретар/ референт на 
студентски прашања

Шоповска Ивана технички секретар/ референт на 
студентски прашања

Алексоски Огнен референт на студентски прашања

Митев Владимир референт на студентски прашања

Цветанка Матракоска референт на студентски прашања

Елена Ваканска референт на студентски прашања

КАТЕДРИ
Согласно со Правилникот и во составот на Факултетот се основани и 

функционираат следните катедри:
– Катедра за туризам - активна
– Катедра за гастрономија, исхрана и диететика - активна
– Катедра за бизнис логистика - активна
– Катедра за бизнис администрација - активна
– Катедра за хотелско-ресторанска насока – неактивна.
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Од академска 2008/2009 година со работа започна само Катедрата 
за туризам, од 2011/2012 година започна со работа и Катедрата за бизнис 
логистика, од учебната 2013/2014 година Катедрата по гастрономија, 
исхрана и диететика, а во 2014/2015 година и Катедрата по бизнис 
администрација. Во мирување е Катедра за хотелско-ресторанска насока.

 – За раководител на Катедрата за туризам е избран 
 – проф. д-р Златко Јаковлев.
 – За раководител на Катедрата за бизнис логистика е избран 
 – проф. д-р Драшко Атанасоски.
 – За раководител на Катедрата за бизнис администрација е избран 
 – доц. д-р Зоран Темелков.

Останатите катедри сѐ уште немаат назначено раководител.
  
ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНО-

НАУЧНИТЕ СОВЕТИ

159. седница, 5.10.2016 год.:
1. Oдлука за организирање на теренска настава посета на Негорска 

бања.
2. Oдлука за организирање на теренска настава – Старо Нагоричане, 

Кокино и Кратово – 2016 год.
3. Oдлука за започнување постапка за елаборат за трет циклус на 

студии.
4. Oдлука за прифаќање на тема за магистерски труд - Билјана Николова.
5. Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски 

труд на кандидат Јулијана Саздова.
6. Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски 

труд на кандидат Наташа Апостолова.
7. Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски 

труд на кандидат Никола Бизоев.
8. Одлука за усвојување на пријава за проект - Децата во улога на 

туристи и туристи претприемачи .
9. Одлука за усвојување на рецензија за практикум - Практикум по 

информатички системи во угостителството и туризмот.
10. Одлука за усвојување на рецензија за практикум - Практикум по 

истражување на туристичкиот пазар.
11. Одлука за усвојување на рецензија за скрипта - Скрипта по 

информатички системи во угостителството и туризмот.
12. Одлука за усвојување на рецензија за скрипта - Скрипта по 

истражување на туристичкиот пазар.
13. Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд на 

Андреа Златковска.
14. Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд на 

Лилјана Здравковска.
15. Oдлука за промена на статусот на Дејан Колев.
16. Oдлука за промена на статусот на Драган Стојановски.
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17. Oдлука за промена на статусот на Мартин Глувиќ.
18. Oдлука за промена на статусот на Никола Јовановски.
19. Oдлука за промена на статусот на Оливера Анакијева.
20. Oдлука за промена на статусот на Тодорка Мицевска.
21. Одлука за повторно активирање на Татјана Џонова.
22. Oдлука за промена на статусот на Адријан Бошковски.
23. Oдлука за промена на статусот на Ангелинка Шутова.
24. Oдлука за промена на статусот на Бобан Димовски.
25. Одлука за повторно активирање на Стефан Бошковски.
26. Одлука за повторно активирање на Стефан Стојановски.
27. Одлука за повторно активирање на Тамара Тачунска.
28. Одлука за повторно активирање на Тања Блажевска.
29. Одлука за повторно активирање на Моника Ѓорѓијовска.
30. Одлука за повторно активирање на Никола Јовановски.
31. Одлука за повторно активирање на Никола Крстевски.
32. Одлука за повторно активирање на Самет Шасивари.
33. Одлука за повторно активирање на Санела Костова.
34. Одлука за повторно активирање на Маја Петрова.
35. Одлука за повторно активирање на Марина Петрова.
36. Одлука за повторно активирање на Марио Илиоски.
37. Одлука за повторно активирање на Мартин Глувиќ.
38. Одлука за повторно активирање на Мартин Петровски.
39. Одлука за повторно активирање на Ерџан Садиковиќ.
40. Одлука за повторно активирање на Ивана Спасова.
41. Одлука за повторно активирање на Ивана Стојановска.
42. Одлука за повторно активирање на Коста Гелебешев.
43. Одлука за повторно активирање на Љупчо Пецевски.
44. Одлука за повторно активирање на Доне Мајнов.
45. Одлука за повторно активирање на Ерол Исмаили.
46. Одлука за повторно активирање на Дамјан Георгиевски.
47. Одлука за повторно активирање на Дејан Гиевски.
48. Одлука за повторно активирање на Давид Јашари.
49. Одлука за повторно активирање на Далибор Стаменковски.
50. Одлука за повторно активирање на Веле Јакимовски.
51. Одлука за повторно активирање на Владо Сапламаев.
52. Одлука за повторно активирање на Гоце Николовски.
53. Одлука за повторно активирање на Александра Марковиќ-

Цветановска.
54. Одлука за повторно активирање на Анета Грковска.
55. Одлука за повторно активирање на Бобан Димовски.
56. Одлука за повторно активирање на Александар Димитриевски.
57. Одлука за одобрување на отсуство на Цане Котески во Бугарија.
58. Oдлука за одобрување отсуство за студенти.
59. Oдлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
60. Предлог одлука за промена на студиска програма од 4 на 3 години на 

Сања Ангелова. 
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61. Одлука за одобрување на котизација на Златко Јаковлев.
62. Предлог одлука за признавање на испити на Николина Атанасова.
63. Предлог одлука за признавање на испити на Тања Наковска.
64. Предлог одлука за продолжување во четврта на Дејан Ивановски.
65. Предлог одлука за продолжување во четврта на Филип Диневски.
66. Предлог одлука за одбивање на барање за продолжување во четврта 

на Александар Павловски.
67. Предлог одлука за признавање на испити на Виктор Илиоски.
68. Предлог одлука за признавање на испити на Душко Ѓорѓиевски.
69. Предлог одлука за признавање на испити на Љубчо Трајчев.
70. Предлог одлука за признавање на испити на Марјан Дамјановиќ.
71. Одлука за мирување на Петар Кречев.
72. Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус на 

Ацо Спиров.
73. Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус на 

Елена Николовска Чомовска.
74. Oдлука за спонзорство за организирање Меѓународна конференција 

и работилница.
75. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 

средства на Бранко Смилков.
76. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 

средства на Мартин Бошковски.
77. Oдлука за одобрување средстава за уплата на котизација за студенти.

160. седница, 26.10.2016 год.
1. Одлука за одобрување на отсуство на Дејан Методијески во Хрватска.
2. Одлука за одобрување на отсуство на Оливер Филиповски во 

Хрватска.
3. Одлука за мирување на Дафинка Антоновска.
4. Одлука за мирување на Божидар Михајлоски.
5. Одлука за обезбедување на промотивен материјал за учество на 

Меѓународна средба – Шибеник.
6. Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
7. Одлука за организирање на теренска настава посета на Катлановска 

бања.
8. Одлука за организирање на теренска настава посета на пекара „Ан – 

бла“.
9. Одлука за организирање на теренска настава посета на 

сметководствено биро и агенција за вработување.
10. Одлука за организирање на теренска настава посета на туристички 

агенции.
11. Одлука за повторно активирање на Маргарита Николовска.
12. Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд на Ердоан Џеладин.
13. Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус на 

Христина Филипоска.
14. Одлука за промена на статусот на Деана Стојковиќ.
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15. Одлука за промена на статусот на Елена Лазаровска.
16. Одлука за промена на статусот на Иван Стоилков.
17. Одлука за промена на статусот на Љупчо Харалампијевски.
18. Одлука за промена на статусот на Марија Николова.
19. Одлука за промена на статусот на Сибел Зекир.
20. Одлука за промена на статусот на Филип Ѓурчиновски.
21. Предлог-одлука за измена и дополнување на одлука за префрлување 

на Викторија Гегова.
22. Предлог-одлука за измена и дополнување на одлука за префрлување 

на Кристина Ангеловска.
23. Предлог-одлука за измена и дополнување на одлука за префрлување 

- Сунчица Николова.
24. Предлог-одлука за признавање на испити на Елена Поповска.
25. Предлог-одлука за продолжување во 4. на Гоце Глигоровски
26. Одлука за преземање обврски по предметот Вовед во осигурување.
27. Одлука за преземање обврски по предметот Економика на 

претпријатија.
28. Одлука за преземање обврски по предметот Култура на изразување 

и комуникација.
29. Одлука за преземање обврски по предметот Управување со ризик.

161. седница, 10.11.2016 год.
1. Одлука за избор на рецензенти за учебник – Гастрономија.
2. Одлука за издавачка дејност - ФТБЛ за 2017 година.
3. Oдлука за усвојување на годишен извештај - ФТБЛ за 2016 год.
4. Одлука за усвојување на елаборат за студиска програма Туризам и 

угостителство - трет циклус.
5. Одлука за формирање на комисија за проверка на студентско досие 

за Наставен центар во Гевгелија. 
6. Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски 

труд на кандидат Андреа Златковска.
7. Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски 

труд на кандидат Лилјана Здравковска.
8. одлука за организирање на теренска настава посета на Народна банка.
9. одлука за организирање на теренска настава - Агенција за промоција 

и поддршка на туризмот во Р. Македонија.
10. Одлука за одобрување на отсуство – проф.Дејан Методијески – 

Босна.
11. Одлука за одобрување на отсуство - проф.Дејан Методијески - Нови 

Сад.
12. Одлука за одобрување на отсуство – м-р Душица Санева - Нови Сад.
13. Одлука за одобрување на отсуство – проф.Елизабета Митрева - 

ноември Подгорица.
14. Одлука за одобрување на отсуство – д-р Оливер Филипоски – Босна.
15. Одлука за одобрување на отсуство - д-р Оливер Филипоски - Нови 

Сад.



Годишен извештај

501

16. Одлука за одобрување на отсуство - д-р Тања Ангелкова Петкова- 
Нови Сад.

17. Одлука за одобрување на отсуство - д-р Тања Ангелкова Петкова.
18. Одлука за ОДБИВАЊЕ на тема за завршен - Кристијан Ристоски.
19. Одлука за ОДБИВАЊЕ на тема за завршен - Маја Ангелова.
20. Одлука за ОДБИВАЊЕ на тема за завршен - Тања Андовска.
21. Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
22. Одлука за организирање на натпревари за студентите на ФТБЛ. 
23. Одлука за покривање на трошоци за набавка на намирници 2016-2017 

г. – зимски семестар.
24. Одлука за мирување Ива Нешовска.
25. Одлука за измена и дополнување на одлука за активирање на студии 

на Бранко Смилков.
26. Одлука за одобрување на барање на Аница Ѓорѓиевска.
27. Одлука за одобрување на барање на Ема Даблинска.
28. Одлука за одобрување на отсуство за студент Дарко Стоиљковиќ.
29. Одлука за одобрување на отсуство за студент Милена Миленкоска.
30. Одлука за повторно активирање на Бобан Јанковиќ.
31. Одлука за повторно активирање на Даријан Митревски.
32. Одлука за повторно активирање на Елизабета Ацеска.
33. Одлука за повторно активирање на Ива Трајковска.
34. Одлука за повторно активирање на Самет Шасивари.
35. Одлука за повторно активирање на Сара Јонческа.
36. Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус на 

Стефанија Делева.
37. Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус на 

Убавка Вегова.
38. Одлука за промена на статусот на Александар Антовски.
39. Одлука за промена на статусот на Даријан Митревски.
40. Одлука за промена на статусот на Елизабета Ацеска.
41. Одлука за промена на статусот на Катерина Ризова.
42. Одлука за промена на статусот на Слаѓана Димитриевска.
43. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 

средства на Иван Денковски.
44. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 

средства на Марија Николоска.
45. Предлог одлука за признавање на испити на Александар Антовски.
46. Предлог одлука за признавање на испити на Дамјан Догов.
47. Предлог одлука за признавање на испити на Зорица Љошевска.
48. Предлог одлука за признавање на испити на Ивона Панковска.
49. Предлог одлука за признавање на испити на Кристијан Веселинов.
50. Одлука за утврдување на предлог-универзитетски изборни предмети 

за трет циклус студии.

162. седница, 1.12.2016 год.
1. Одлука за избор на рецензенти за практикум – „Микроекономија и 
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макроекономија“.
2. Одлука за избор на рецензенти за скрипта – „Микроекономија и 

макроекономија“.
3. Одлука за за усвојување на Барањето и за финансирање на 

научноистражувачки проект проф. д-р Елизабета Митрева.
4. Одлука за за усвојување на Барањето и за финансирање на 

научноистражувачки проект проф. д-р Цане Котески.
5. Одлука за замена на член во Одборот за соработка и доверба со 

јавноста - од наставници - проф. д-р Елизабета Митрева.
6. Одлука за одобрување на Барање за проширување на проект.
7. Одлука за одобрување на платено отсуство на проф. д-р Мичо 

Апостолов.
8. Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
9. Одлука за одредување на редакциски тела за Годишен зборник на 

ФТБЛ – 2016 год.
10. Одлука за покривање на трошоци за набавка на намирници за 

натпревари.
11. Одлука за усвојување на годишен извештај за проект - проф. д-р 

Елизабета Митрева.
12. Одлука за усвојување на рецензија за учебник – Гастрономија.
13. Одлука за усвојување на нов Деловник за работа на ННС.
14. Одлука за усвојување на нов Правилник за внатрешно работење на 

ФТБЛ – 2016 год.
15. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 

средства на Кристијан Шутевски.
16. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 

средства на Стефан Трајковски.
17. Предлог-одлука за измена и дополнување на Одлука за префрлување 

на Марија Веселинова.
18. Предлог-одлука за признавање на испити на Весна Соколоска.
19. Одлука за мирување на Синиша Чамџиќ.
20. Одлука за одбивање на барање за мирување на Елизабета Лазаревска.
21. Одлука за повторно активирање на Васил Цикарски.
22. Одлука за повторно активирање на Велимир Кошевиќ
23. Одлука за повторно активирање на Горан Стојанов.
24. Одлука за повторно активирање на Даниел Цветковски.
25. Одлука за повторно активирање на Драгана Радовановиќ.
26. Одлука за повторно активирање на Маја Трајкова.
27. Одлука за повторно активирање на Стефан Јованов.
28. Одлука за преземање обврски по предметот Меѓународна трговија.
29. Одлука за преземање обврски по предметот Проценка и надомест на 

штета.
30. Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус на 

Радмила Јованова.
31. Одлука за промена на статусот на Адријана Крстева.
32. Одлука за промена на статусот на Ѓорги Џаџов.
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33. Одлука за промена на статусот на Елена Шпиртова.
34. Одлука за промена на статусот на Марија Прличкова.
35. Одлука за промена на статусот на Марина Јовановска.
36. Одлука за промена на статусот на Николчо Јаневски.
37. Одлука за промена на статусот на Роберта Ѓорѓиева.

163. седница, 14.12.2016 год.
1. Мислење за соодветност на образование за упис на трет циклус.
2. Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд на 

Александар Божиновски.
3. Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд на 

Илија Милосовски.
4. Oдлука за избор на рецензенти за скрипта - Меѓународни финансии.
5. Oдлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
6. Oдлука за организирање на теренска настава посета на МНР.
7. Oдлука за мирување на Надица Митрова.
8. Oдлука за мирување на Славица Љулеџиева.
9. Одлука за втор циклус на Александар Карталов.
10. Одлука за втор циклус на Анетка Атанасовска.
11. Одлука за втор циклус на Бисера Бозаревска.
12. Одлука за втор циклус на Бојана Ѓуровска.
13. Одлука за втор циклус на Даниел Милевски.
14. Одлука за втор циклус на Елена Делова.
15. Одлука за втор циклус на Ивана Митева.
16. Одлука за втор циклус на Ивица Ѓекиќ.
17. Одлука за втор циклус на Јованка Цуклева Анастасова.
18. Одлука за втор циклус на Лимонка Арминовска.
19. Одлука за втор циклус на Марио Ацевски.
20. Одлука за втор циклус на Мила Петрова.
21. Одлука за втор циклус на Митко Коцев.
22. Одлука за втор циклус на Никола Јакшиќ.
23. Одлука за втор циклус на Сашка Стојановска.
24. Одлука за втор циклус на Симона Ѓуревска.
25. Одлука за втор циклус на Тања Андонова.
26. Одлука за втор циклус на Фросина Јакимовска.
27. Одлука за одбивање на Барање за мирување на Елеонора Стоименова.
28. Одлука за повторно активирање на Александар Минчев.
29. Одлука за повторно активирање на Бобан Мариќ.
30. Oдлука за промена на статусот на Гоце Николовски.
31. Oдлука за промена на статусот на Теодора Николовска.
32. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 

средства на Даниела Илиева.
33. Одлука за потпишување на пристапница за придружно членство во 

Стопанска комора.
34. Одлука за усвојување на иницијатива за организирање меѓународна 

конференција.
35. Oдлука за промена на статусот на Димитар Спасовски.
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164. седница, 24.1.2017 год.
1. Одлука за избор на рецензенти за учебник -Менаџмент на мали и 

средни бизниси.
2. Одлука за избор на рецензенти за учебник -Сообраќај во туризмот.
3. Одлука за измена и дополнување на ангажман за летен семестар за 

учебната 2016 – 2017 година.
4. Одлука за листа на членови на ННС – Туризам за учебната 2016-2017 

летен семестар.
5. Одлука за одобрување на отсуство и котизација на Билјана Петревска.
6. Одлука за одобрување на отсуство и котизација на Никола Димитров.
7. Oдлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
8. Одлука за повторно активирање на Ристо Јанев.
9. Одлука за повторно активирање на Стефани Мишева.
10. Одлука за продолжување на проект на Никола Димитров.
11. Oдлука за промена на статусот на Николче Ѓошевски.
12. Oдлука за согласност на Александра - Воена академија 2016-2017 

година во летен семестар.
13. Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски 

труд на кандидат Александар Божиновски.
14. Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски 

труд на кандидат Илија Милосовски.
15. Одлука за усвојување на рецензија за практикум - Микроекономија и 

макроекономија - избрани теми.
16. Одлука за усвојување на рецензија за скрипта - Микроекономија и 

макроекономија - избрани теми.
17. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 

средства - Ангела Трајковска.
18. Предлог-мислење за одобрување на барање за рефундирање на 

средства - Викторија Тодоровска.
19. Предлог одлука за признавање на испити на Благојчо Заковски.
20. Предлог одлука за признавање на испити на Стојан Боцевски.
21. Одлука за одобрување на отсуство за учество на саем во Белград на 

проф.д-р Дејан Методијески.
22. Одлука за одобрување на отсуство за учество на саем во Белград на 

д-р Оливер Филипоски. 
23. Одлука за одобрување на отсуство за учество на саем во Белград на 

д-р Тања Ангелкова Петкова.
24. Одлука за одобрување на отсуство - Софија - проф.д-р Дејан 

Методијески.
25. Одлука за одобрување на отсуство - Софија - проф.д-р Нако Ташков.
26. Одлука за одобрување на отсуство - Софија - д-р Оливер Филипоски.
27. Одлука за преземање обврски по предметот Фискален систем.
28. Одлука за продолжување на проект - проф. д-р Златко Јаковлев.
29. Одлука за регулирање на патните трошоци за проф. д-р.Златко 

Јаковлев - летен семестар 2016-2017 година.
30. Одлука за регулирање на патните трошоци за д-р Марија Магдинчева 
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Шопова - летен семестар 2016-2017 година.
31. Одлука за регулирање на патните трошоци за проф. д-р Мимоза 

Серафимова - летен семестар 2016-2017 година. 
32. Одлука за регулирање на патните трошоци за проф. д-р Никола 

Димитров - летен семестар 2016-2017 година .
33. Одлука за регулирање на патните трошоци за д-р Тања Ангелкова 

Петкова - летен семестар 2016-2017 година. 
34. Одлука за регулирање на патните трошоци за проф. д-р Цане Котески 

- летен семестар 2016-2017 година.
35. Одлука за формирање на дисциплинска комисија 2017 година.
36. Одлука за одобрување на отсуство за учество на саем во Белград – 

проф. д-р Златко Јаковлев.

165. седница, 22.2.2017 год.
1. Одлука за потврда на веродостојноста на податоци за ФРВ – 2017 

година.
2. Oдлука за број на студенти за упис на прв циклус студии за учебната 

2017-2018 година.
3. Одлука за ангажман на наставници за трет циклус студии за учебната 

2016 – 2017 година.
4. Одлука за замена на член на Комисија по современи економски 

системи и глобализација.
5. Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
6. Одлука за организирање на теренска настава посета на Народна 

банка.
7. Одлука за организирање на теренска настава посета на Државен 

завод за статистика.
8. Одлука за промена на член на ННС од редот на студенти.
9. Одлука за распишување конкурс за избор на наставник во сите звања 

од областа управување со ризик и економика на туризам.
10. Одлука за усвојување на пријава за проект - Иновативен пристап во 

развојот на културниот туризам преку културното...
11. Одлука за усвојување на пријава за проект - Навремено и точно 

пријавување на приходите – мој приход.
12. Одлука за усвојување на рецензија за скрипта - Меѓународни 

финансии.
13. Одлука за одобрување на отсуство – проф. Дејан Методијески – 

Италија.
14. Одлука за одобрување на плаќање на фактура за ноќевање на проф. 

Дејан Методијески.
15. Одлука за одобрување отсуство за студенти за учество на саем во 

Белград.
16. одлука за организирање на теренска настава – Старо Нагоричане, 

Кокино и Кратово – 2017 година.
17. Одлука за започнување постапка за елаборат за втор циклус на студии 

- Бизнис администрација.
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18. Одлука за започнување постапка за елаборат за трет циклус на студии 
- Бизнис логистика.

19. Одлука за повторно активирање на Александар Игор Симоновски.
20. Одлука за повторно активирање на Александра Крстевска.
21. Одлука за повторно активирање на Кристина Ангеловска.
22. Одлука за повторно активирање на Николчо Коцев.
23. Одлука за промена на статусот на Александра Ѓорѓиевска.
24. Одлука за промена на статусот на Аница Ѓорѓиевска.
25. Одлука за промена на статусот на Антонио Глигоровски.
26. Одлука за промена на статусот на Ема Николова.
27. Одлука за промена на статусот на Игор Ѓуриќ.
28. Одлука за промена на статусот на Маја Шијакоска.
29. Одлука за промена на статусот на Марија Андонова.
30. Одлука за промена на статусот на Мартин Стојановски.
31. Одлука за промена на статусот на Мишела Ѓорѓиевска.
32. Одлука за промена на статусот на Никола Богдановски.
33. Одлука за промена на статусот на Николчо Коцев.
34. Одлука за промена на статусот на Теона Спасовска.
35. Одлука за формирање комисија за полагање испити трет циклус на 

Јулијана Саздова.
36. Одлука за промена на изборен предмет втор циклус на Љупка 

Атанасова.
37. Одлука за промена на изборен предмет втор циклус на Марија 

Станојкова.
38. Одлука за распишување Конкурс за упис на студенти на втор циклус 

за учебната 2017 - 2018 година.
39. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 

средства на Марија Стојановска.
40. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 

средства на Соња Ливриниќ.
41. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 

средства на Стојан Зафировски.
42. Предлог-одлука за признавање на испити на Верче Дамјановска 

Лазарова.
43. Предлог-одлука за признавање на испити на Горан Наумовски.
44. Предлог-одлука за признавање на испити на Зорица Љошевска.
45. Предлог-одлука за признавање на испити на Љупка Петровска.

166. седница, 6.3.2017 год.
1. Oдлука за одобрување учество на натпревар и уплата на котизација 

– Брач.
2. Одлука за одобрување на отсуство конференција - проф. д-р Никола 

Димитров.
3. Одлука за одобрување на отсуство - натпревар - Брач - доц. д-р Дејан 

Методијевски.
4. Одлука за одобрување на отсуство - натпревар - Брач - проф. д-р 
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Никола Димитров.
5. Одлука за одобрување на отсуство - натпревар - Брач - проф. д-р 

Нако Ташков .
6. Одлука за одобрување на отсуство - натпревар - Брач - асс. докторант 

д-р Оливер Филипоски.
7. Одлука за одобрување на отсуство - натпревар - Брач - доц. д-р Тања 

Ангелкова Петкова.
8. Одлука за покривање на трошоци за набавка на намирници за 

натпревар – Брач.
9. Одлука за одобрување на отсуство - проф. д-р Билјана Петревска.
10. Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
11. Одлука за повторно активирање на Ване Цветановски.
12. Одлука за преземање обврски по предметот Статистички методи.
13. Oдлука за мирување на Кристијан Стојов.

167. седница, 21.3.2017 год.
1. Одлука за избор на рецензенти за учебник - Економика на 

угостителство и туризам.
2. Одлука за одобрување на Барање за проширување на проект - проф. 

д-р Златко Јаковлев.
3. Одлука за одобрување на отсуство - Бургас - проф. д-р Нако Ташков.
4. Одлука за одобрување на отсуство - Бургас - ас. докторанд д-р Оливер 

Филипоски.
5. Одлука за одобрување на отсуство конференција - проф. д-р Никола 

Димитров.
6. Одлука за одобрување на отсуство конференција - проф. д-р Златко 

Јаковлев.
7. Одлука за одобрување на отсуство конференција - проф. д-р Цане 

Котески.
8. Одлука за одобрување на плаќање на фактура за проект - проф. д-р 

Златко Јаковлев.
9. Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
10. Одлука за одобрување на учество на јавен повик за проекти од 

Министерство за економија.
11. Одлука за организирање на изложба алтернативни форми на туризмот 

во Гевгелија.
12. Одлука за организирање на теренска настава – Стопанска комора на 

Р. Македонија.
13. Одлука за покривање на трошоци за набавка на намирници за пракса 

– Сомелиерство.
14. Одлука за распишување конкурс за избор - наставник во сите звања - 

Туристичка политика и хотелиерство.
15. Одлука за усвојување на рецензија за учебник - Мали и средни 

бизниси.
16. Одлука за измена и дополнување на одлука за отсуство и трошоци - 

проф. д-р Златко Јаковлев.
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17. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 
средства на Ана Ливринска Матиќ.

18. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 
средства на Анета Георгиевска.

19. Предлог-одлука за признавање на испити на Ангела Костовска.
20. Oдлука за мирување на Марјан Богдановски.
21. Одлука за повторно активирање на Александра Неделковска.
22. Oдлука за промена на статусот на Бобана Недељковиќ.
23. Oдлука за промена на статусот на Славица Ефтимова.
24. Одлука за организирана посета на гастрономска изложба – Гевгелија.

168. седница, 26.4.2017 год.
1. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 

во сите звања за наставно-научната област бизнис менаџмент и 
економика на туризам и угостителство.

2. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на еден 
асистент-докторанд за научната област хотелски инженеринг.

3. Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
4. Одлука за организирање на теренска настава – Лешочки манастир.
5. Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд на Драгана 

Солтировска.
6. Одлука за усвојување на рецензија за учебник - Сообраќај во 

туризмот.
7. Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс за избор 

на наставник во сите звања за наставно-научната област бизнис 
менаџмент и економика на туризам и угостителство.

8. Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс за избор на 
еден асистент-докторанд за научната област хотелски инженеринг.

9. Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд на 
Никола Трајков.

10. Одлука за одобрување на отсуство за учество во туризмијада во 
Будва 2017.

11. Одлука за одобрување на барање за проширување на проект – Никола.
12. Одлука за организирање на натпревари за студентите на ФТБЛ – 

2017 год.
13. Одлука за организирање на теренска настава – Централен регистар.
14. Одлука за утврдување пакет програма за полагање туристички водич 

за студенти на втор и трет циклус.
15. Одлука за формирање Етно катче – Гевгелија.
16. Одлука за одбивање на Барање за мирување на Мартин Јовевски.
17. Одлука за повторно активирање на Жаклина Чангарлиева.
18. Одлука за промена на статусот на Александар Гошевски.
19. Одлука за промена на статусот на Елена Ангеловска.
20. Одлука за промена на статусот на Симона Шијакоска.
21. Одлука за промена на статусот на Стефанија Пауновска.
22. Одлука за промена на тема и ментор - Кристина Ангеловска.



Годишен извештај

509

23. Предлог одлука за одбивање на барање за признавање испити на Иван 
Петревски.

169. седница, 10.5.2017 год.
1. Одлука за рецензентска комисија за избор на наставник во сите звања 

за наставно-научната област туристичка политика и хотелиерство.
2. Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во сите звања 

- економска теорија и менаџмент во администрација.
3. Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд на 

Моника Трпевска.
4. Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс за избор 

на наставник во сите звања за наставно-научната област туристичка 
политика и хотелиерство.

5. Одлука за организирање на Научна конференција - Состојби и 
перспективи во туризмот – 2017 год.

6. Предлог-одлука за признавање на испити на Александра Ѓоргиева.
7. Предлог-одлука за промена на студиска програма од 4 на 3 години на 

Борче Илиев.
8. Предлог-одлука за промена на студиска програма од 4 на 3 години на 

Борче Трајков.
9. Предлог-одлука за промена на студиска програма од 4 на 3 години на 

Станка Кирова.
10. Одлука за мирување на Мирјана Ќамилова.
11. Одлука за одбивање на Барање за мирување на Антонио Василов.
12. Одлука за одбивање на Барање за промена на изборен предмет на 

Марија Постолова.
13. Одлука за одбивање на Барање за промена на изборен предмет на 

Павле Коцевски.
14. Одлука за одобрување на Барање за ослободување на Стефанија 

Аризанкоска.
15. Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
16. Одлука за повторно активирање на Славе Трајковски.
17. Одлука за промена на статусот на Александар Петковски.
18. Одлука за промена на статусот на Бобан Спасевски.
19. Одлука за промена на статусот на Кристина Богоевска.
20. Одлука за промена на статусот на Мирослав Гаиќ.

170. седница, 29.5.2017 год.
1. Одлука за промена на статусот на Николина Цветковска.
2. Одлука за измена и дополнување на одлука за отсуство и трошоци – 

проф. Нако Ташков.
3. Одлука за измена и дополнување на одлука за отсуство и трошоци – 

м-р Оливер Филипоски.
4. Одлука за одобрување на отсуство - Охрид - проф. Нако Ташков.
5. Одлука за одобрување на отсуство - Охрид – проф.Дејан Методијески.
6. Одлука за утврдување на број на студенти за втор циклус за учебната 
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2017-2018 година.
7. Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
8. Одлука за формирање на комисија за уписи 2017-2018 - Туризам за 

прв циклус студии.
9. Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски 

труд на кандидат Моника Трпевска.
10. Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски 

труд на кандидат Никола Трајков.
11. Одлука за усвојување на рецензија за учебник - Економика на 

угостителство и туризам.
12. Одлука за мирување на Александра Ѓоргиева.
13. Одлука за промена на изборен предмет втор циклус на Билјана 

Николова.
14. Одлука за промена на статусот на Љубинка Николовска.
15. Одлука за промена на статусот на Филип Јовановски.
16. Предлог-одлука за измена и дополнување на одлука за признавање 

испити на Антогона Браздова.
17. Одлука за промена на статусот на Глигор Пенев.
18. Одлука за промена на статусот на Тина Миланкова.
19. Одлука за ангажман на наставници зимски семестар за учебната 

2017-2018 за прв циклус студии.
20. Одлука за ангажман на наставници летен семестар за учебната 2017-

2018 за прв циклус студии.
21. Одлука за ангажман на наставници за учебната 2017-2018 за втор 

циклус студии.

171. седница, 14.6.2017 год.
1. Одлука за распишување Конкурс за избор - наставник во насловно 

звање доцент - економика на јавни служби и економика на 
претпријатија.

2. Одлука за распишување Конкурс за избор - наставник во насловно 
звање доцент - економска теорија и економија.

3. Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
4. Одлука за одобрување на учество на проект од Програмата на Светска 

банка. 
5. Одлука за одобрување на учество на проект од Програмата на Светска 

банка. 
6. Одлука за утврдување листа на ментори за реализација на практична 

настава за 2017-2018 год.
7. Предлог-мислење Ерџан Дуровски. 
8. Одлука за промена на статусот на Ана Давитковска.
9. Одлука за промена на статусот на Моника Ѓорѓијовска.
10. Одлука за промена на статусот на Ненад Николовски.
11. Одлука за преземање обврски по предметот Класична кујна.
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172. седница, 21.6.2017 год.
1. Одлука за избор на проф. д-р Дејан Методијевски во вонреден 

професор.
2. Одлука за избор на д-р Оливер Филипоски во доцент.
3. Одлука за избор на асистент-докторад – м-р Цветанка Ристова.
4. Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
5. Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд - Симона 

Атанасова.
6. Одлука за мирување на Илија Јованов.
7. Предлог одлука за признавање на испити - Дејан Василевски.

173. седница, 5.7.2017 год.
1. Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс за избор 

на наставник во сите звања за наставно-научните области економска 
теорија и менаџмент во администрација.

2. Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс за избор 
на еден наставник во насловно звање доцент за наставно-научните 
области економика на јавни служби и економика на претпријатијата.

3. Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс за избор 
на еден наставник во насловно звање доцент за наставно-научните 
области економски развој и економија на трудот.

4. Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научните области економска теорија и 
менаџмент во администрација.

5. Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во насловно звање доцент за наставно-научните области 
економика на јавни служби и економика на претпријатијата.

6. Одлука формирање за Рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во насловно звање доцент за наставно-научните области 
економски развој и економија на трудот.

7. Oдлука за одобрување на Барање за проширување на проект. 
8. Oдлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
9. Одлука за повторно активирање на втор циклус студии за Стефанија 

Делева.
10. Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус на 

Симона Савиќ.

174. седница, 30.8.2017 год.
1. Одлука за одобрување на котизација за учество на конференција во 

Варшава по Барање на проф. д-р Елизабета Митрева.
2. Одлука за одобрување на котизација за учество на конференција во 

Мадрид по Барање на проф. д-р Елизабета Митрева.
3. Одлука за одобрување на отсуство по Барање на проф. д-р Нако 

Ташков.
4. Одлука за одобрување на отсуство по Барање на доц. д-р Оливер 

Филипоски.
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5. Одлука за одобрување на Барање за проширување на проект - проф. 
д-р Елизабета Митрева.

6. Одлука за избор - замена на асистент - член на ННС на ФТБЛ за 
зимски семестар 2017/2018 година.

7. Одлука за листа на членови на ННС за зимски семестар 2017/2018 
година.

8. Одлука за повторно активирање на Коста Поп-Зафиров.
9. Одлука за измена и дополнување на ангажман на наставници за 

зимски семестар 2017-2018 година.
10. Одлука за измена и дополнување на ангажман на наставници за летен 

семестар - 2017-2018 година.
11. Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
12. Одлука за регулирање на патните трошоци за Златко Јаковлев - 

зимски семестар 2017-2018 година.
13. Одлука за регулирање на патните трошоци за Марија Шопова - 

зимски семестар 2017-2018 година.
14. Одлука за регулирање на патните трошоци за Мимоза Серафимова - 

зимски семестар 2017-2018 година.
15. Одлука за регулирање на патните трошоци за Никола Димитров - 

зимски семестар 2017-2018 година.
16. Одлука за регулирање на патните трошоци за Тања Ангелкова 

Петкова - зимски семестар 2017-2018 година.
17. Одлука за регулирање на патните трошоци за Цане Котески - зимски 

семестар 2017-2018 година.
18. Одлука за повторно активирање на Јоце Стојменов.
19. Одлука за повторно активирање на Славица Георгиевска.
20. Одлука за повторно активирање на Александар Крстевски.
21. Одлука за повторно активирање на Александар Крушарев.
22. Одлука за повторно активирање на Александар Шуманов.
23. Одлука за повторно активирање на Александра Чавдаревиќ.
24. Одлука за повторно активирање на Алтнка Димитрова.
25. Одлука за повторно активирање на Андријана Димитровска.
26. Одлука за повторно активирање на Благоја Арсовски.
27. Одлука за повторно активирање на Бобан Аврамоски.
28. Одлука за повторно активирање на Борчо Илиев.
29. Одлука за повторно активирање на Далибор Василев.
30. Одлука за повторно активирање на Дамјан Смилков.
31. Одлука за повторно активирање на Дарко Пешевски.
32. Одлука за повторно активирање на Дарко Пиштолов.
33. Одлука за повторно активирање на Дејан Атанасов.
34. Одлука за повторно активирање на Дијана Наумовска.
35. Одлука за повторно активирање на Димитар Костовски.
36. Одлука за повторно активирање на Димитар Стојановски.
37. Одлука за повторно активирање на Драгана Билјановска.
38. Одлука за повторно активирање на Душица Трифунова.
39. Одлука за повторно активирање на Екатерина Кузмановска.
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40. Одлука за повторно активирање на Елизабета Лазаревска.
41. Одлука за повторно активирање на Константин Пецевски.
42. Одлука за повторно активирање на Кристијан Спасевски.
43. Одлука за повторно активирање на Македонка Јанз.
44. Одлука за повторно активирање на Марија Николовска.
45. Одлука за повторно активирање на Марија Чалкова.
46. Одлука за повторно активирање на Марија Џониќ.
47. Одлука за повторно активирање на Марјан Спиров.
48. Одлука за повторно активирање на Марко Арсовски.
49. Одлука за повторно активирање на Митко Јанчев.
50. Одлука за повторно активирање на Никола Јајчевски.
51. Одлука за повторно активирање на Николче Наков.
52. Одлука за преземање обврски по предметот Вовед во осигурување. 
53. Одлука за повторно активирање на Сања Димитриевска.
54. Одлука за повторно активирање на Симеон Стоилов.
55. Одлука за повторно активирање на Симона Тасиќ.
56. Одлука за повторно активирање на Славица Љулеџиева.
57. Одлука за повторно активирање на Соња Јорданова.
58. Одлука за повторно активирање на Станимир Софронијевски.
59. Одлука за повторно активирање на Филип Попов.
60. Одлука за повторно активирање на Христина Арсова.
61. Одлука за повторно активирање на Христина Станојкова.
62. Одлука за повторно активирање на Никица Митева.
63. Предлог-одлука за промена на студиска програма од 4 на 3 години - 

Емилија Цветановска.
64. Предлог-одлука за промена на студиска програма од 4 на 3 години - 

Викторче Николовски.
65. Предлог-одлука за продолжување на студии во 4. - Светлана 

Стојчевска.
66. Предлог-одлука за промена на студиска програма од 4 на 3 години - 

Марјан Танушевски.
67. Предлог-одлука за промена на студиска програма од 4 на 3 години - 

Наташа Сламкова.
68. Предлог-одлука за признавање на активности од Еразмус - Стефанија 

Ташкова.
69. Предлог-одлука за признавање на активности од Еразмус - Светлана 

Настева.
70. Предлог-одлука за признавање на активности од Еразмус - Сашка 

Стефановска.
71. Предлог-одлука за признавање на активности од Еразмус - Мирјана 

Андева.
72. Предлог-одлука за признавање на активности од Еразмус - Марија 

Димитријевска.
73. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 

средства - Симона Соколовска.
74. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 

средства - Давид Јашари.
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75. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 
средства - Весна Јанковска.

76. Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на 
средства - Васко Ангелески.

77. Предлог-одлука за признавање на испити на Љупчо Костенцовски.
78. Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Марјан 

Милевски.
79. Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Наталија 

Ѓорѓиеска.
80. Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Ангела 

Мирковска
81. Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Ангеле Љачев.
82. Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Благоја 

Арсовски.
83. Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Григор 

Стефанов.
84. Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Димитар 

Стојановски.
85. Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Марина 

Петревска.
86. Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Марко 

Андреевски.
87. Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Мартин Мајк 

Петрески.
88. Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Славче Крџева.
89. Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Томислав 

Владев.
90. Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Филип 

Николов.
91. Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Христијан 

Цветковски.
92. Предлог-одлука за признавање на испити на Љупка Атанасова.
93. Одлука за мирување Елена Тодорова.
94. Одлука за повторно активирање на Ангеле Љачев.
95. Одлука за повторно активирање на Марјан Танушевски.
96. Одлука за повторно активирање на Славица Георгиевска.
97. Одлука за покривање на трошоци за организација на научна 

конференција, мај 2017.
98. Oдлука за промена на статусот на Борчо Илиев.
99. Oдлука за промена на статусот на Велика Мицевска.
100. Oдлука за промена на статусот на Вук Стојановиќ.
101. Oдлука за промена на статусот на Данче Милкова.
102. Oдлука за промена на статусот на Дијана Наумовска.
103. Oдлука за промена на статусот на Димитар Костовски.
104. Oдлука за промена на статусот на Дона Милевска.
105. Oдлука за промена на статусот на Дориан Трајков.



Годишен извештај

515

106. Oдлука за промена на статусот на Душица Трифунова.
107. Oдлука за промена на статусот на Елизабета Лазаревска.
108. Oдлука за промена на статусот на Кристијан Спасевски.
109. Oдлука за промена на статусот на Љубен Ристески.
110. Oдлука за промена на статусот на Мартина Печорова.
111. Oдлука за промена на статусот на Наташа Шишков.
112. Oдлука за промена на статусот на Савче Крџева.
113. Oдлука за промена на статусот на Сара Алексовска.
114. Oдлука за промена на статусот на Славица Љулеџиева.
115. Oдлука за промена на статусот на Стефан Стојановски.

175. седница, 12.9.2017 год.
1. Одлука за распишување Конкурс за избор на еден наставник во 

насловно звање доцент за наставно-научните области економска 
теорија и менаџмент во здравство.

2. Одлука за распишување Конкурс за избор на еден наставник во 
насловно звање доцент за наставно-научните области теорија и 
организација на деловните системи и економика на индустрија.

3. Одлука за одобрување на отсуство за проф. д-р Никола Димитров во 
Шумен.

4. Одлука за одобрување на отсуство за проф. д-р Златко Јаковлев во 
Шумен.

5. Одлука за одобрување на отсуство за проф. д-р Цане Котески во 
Шумен.

6. Одлука за преземање обврски по предметот Култура на изразување 
и комуникација.

7. Одлука за одобрување на Барање за проширување на проект на 
Марија Магдинчева Шопова.

8. Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
9. Одлука за организирање на Прва меѓународна научна конференција - 

Предизвици на туризмот и бизнис логистиката.
10. Одлука за покривање на трошоци за сместување и превоз на гости на 

Меѓународна научна конференција.
11. Одлука за формирање на тим за изработка на стратегија за развој на 

ФТБЛ.
12. Одлука за повторно активирање на Андреј Трајчевски.
13. Одлука за повторно активирање на Андријана Илиевска.
14. Одлука за повторно активирање на Анѓела Димоска.
15. Одлука за повторно активирање на Валентино Богески.
16. Одлука за повторно активирање на Веле Јакимовски.
17. Одлука за повторно активирање на Владимир Димковски.
18. Одлука за повторно активирање на Дамјан Георгиевски.
19. Одлука за повторно активирање на Даниел Петрески.
20. Одлука за повторно активирање на Дејан Ѓоргиев.
21. Одлука за повторно активирање на Емил Попов.
22. Одлука за повторно активирање на Ерџан Садиковиќ.
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23. Одлука за повторно активирање на Коста Сотир.
24. Одлука за повторно активирање на Македонка Макашчиева.
25. Одлука за повторно активирање на Марија Китаноска.
26. Одлука за повторно активирање на Марија Костадинова.
27. Одлука за повторно активирање на Марија Старковска.
28. Одлука за повторно активирање на Марина Стојковска.
29. Одлука за повторно активирање на Марио Станоевски.
30. Одлука за повторно активирање на Мартин Крстевски.
31. Одлука за повторно активирање на Мирза Дураковиќ.
32. Одлука за повторно активирање на Нела Димитровска.
33. Одлука за повторно активирање на Никола Веригиќ.
34. Одлука за повторно активирање на Олга Дика.
35. Одлука за повторно активирање на Радица Ристеска.
36. Одлука за повторно активирање на Симон Пирковски.
37. Одлука за повторно активирање на Христијан Николоски.
38. Одлука за повторно активирање на Цветанка Гоцевска.
39. одлука за промена на статусот Анамарија Блажеска.
40. Одлука за промена на статусот Андријана Илиевска.
41. Одлука за промена на статусот Веле Јакимовски.
42. Одлука за промена на статусот Давид Јовановски.
43. Одлука за промена на статусот Дамјан Георгиевски.
44. Одлука за промена на статусот Димитар Зафиров.
45. Одлука за промена на статусот Елена Петковска.
46. Одлука за промена на статусот Емилија Балуловска.
47. Одлука за промена на статусот Марина Стојковска.
48. Одлука за промена на статусот Мирза Дураковиќ.
49. Одлука за промена на статусот Трајче Ѓоргиев.
50. Одлука за промена на изборен предмет - Павле Коцевски.
51. Одлука за одобрување на Барање за ослободување од предавања - 

Марија Нешовска.

ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ
На сите четири катедри редовно се реализира настава, предавања и 

вежби. Наставата во Гевгелија се реализира во нов објект кој располага 
со 5 предавални (од кои една за информатика) и 3 канцеларии (две за 
наставници, асистенти и една за администрација). 

Наставата во Штип се реализира на Кампус 4, во кој за потребите на 
ФТБЛ се отстапени 1 анфитеатар и 3 предавална од кои една е со поголем 
капацитет, како и 3 канцеларии за професорскиот и соработничкиот 
кадар. 

Во Скопје, наставата на Факултетот се реализира во сопствен објект 
на два ката и истиот располага со повеќе простории, 8 предавални, од кои 
4 се поголеми, како и 4 канцеларии за администрација, професорски и 
соработничкиот кадар. 

Во текот на 2016/2017 година во ФТБЛ немаше набавка на нова 
техничка опремена на компјутери, проектори, печатачи и фотокопир. 
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Во текот на годината немаше набавка на нова опрема во лаборатории, 
предавални или амфитеатри на Факултетот.

Библиотечниот фонд во согласност со уредбите на Универзитетот е 
евидентиран и се чува во шкафови во Гевгелија, Штип и во Скопје. 

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
Предавањата на Факултетот во Гевгелија, од 2013/2014 година, 

се одржуваа во нов објект. Во објекот има 5 предавални, еден Кабинет 
по информатика со 20 компјутери, една просторија за библиотека и 2 
простории за наставнички и соработнички кадар и една за административен 
персонал. 

Во Штип на дисперзитраните студии наставата се реализира во 
Кампус 4 и тоа: во 1 анфитеатар и 4 предавални, а наставничкиот и 
соработничкиот кадар има 3 канцеларии. 

Во наставен центар Скопје ФТБЛ располага со 8 предавални, еден 
кабинет по инфоратика со 20 компјутери, една лаборатирија – кујна за 
готвење, една предавална по сомелиерство, 4 канцеларии за наставен и 
соработнички кадар и една канцеларија за административен персонал. 

Реновирање, адаптација и санација на просториите
За потребите на Факултетот, односно за потребите на насоката 

Гастрономија, исхрана и диететика и насоката Хотелско-ресторанска се 
планира да се оспособи простор за кујна и ресторан во наставен центар 
Скопје. Планирано е просториите да бидат дел од лабораторија за 
практична настава која ќе се докомплетираат во текот на следанта година. 

ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

ЗБОРНИК:
Објавен зборник на трудови од одржана Втора научно-стручна 

конференција: „Состојби и перспективи во туризмот, економијата и 
бизнис логистиката во Република Македонија“, со меѓународен карактер, 
одржана на 27 мај 2017 година во Штип,К ампус 4, во организација на 
ФТБЛ.

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 
Примарна задача на Факултетот за туризам и бизнис логистика во 

првите неколку академски години е наставата во сите студиски насока, 
што не значи дека покрај наставата во фокусот на работата e и науката и 
истражувањето. 

На Факултетот работи наставнички и соработнички кадар со 
потенцијали за создавање на комплетен систем на наставно-научна и 
истражувачка работа. Впрочем, не би постоел развој на овие дејности ако 
не се инвестира во човечките ресурси на квалификуван кадар кој преку 
истражување и апликативна работа ќе ги следи светските трендови и ќе 
иницира нивна имплементација и афирмација на истата во националната 
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туристичка економија и бизнис, но и обратно на афирмација на 
македонскиот туризам, гастрономија и воопшто бизнисот во странство. 

Научната и истражувачка дејност на Факултетот станува мотив 
повеќе за усовршување на наставниците, соработниците и лаборантите не 
само во државата туку и странство, од каде што ќе се стекнат со нови 
искуства кои ќе бидат применувани во правец на унапредување и развој 
на современиот македонски туризам, бизнис логистика и гастрономијата 
во целина. 

Домашни/меѓународни проекти

Датум
од-до

Наслов на проектот Позиција 

Опис на 
активностите 

во тек на 
проектот:

2011-
2017

„ТУР РЕТУР“
Раководител на 

проектот проф. д-р 
Никола Димитров

Обука и 
полагање за 
туристички 

водич, 
туристички 

придружник, 
раководител 
со туристика 

агенција 

2015-
2017

„Емпириско истражување 
за вреднување и 

одржливост на туристичко-
гастрономските 

специфичности на 
Брегалничкиот регион“

Главен истражувач 
проф. д-р Нако 

Ташков

Интерен проект 
на УГД 

2015-
2017

„Историско-географски 
развој на туризмот и 
угостителството во 

Република Македонија

Главен истражувач 
проф. д-р Никола 

Димитров

Интерен проект 
на УГД 

2015 
-2017

„Детерминирање на 
туристичките настани 

во Источниот регион на 
Република Макдонија“ 

Главен истражувач
Вон. проф. д-р 

Златко Јаковлев

Интерен проект 
на УГД
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2015-
2018

„Можности и методи 
за замена и заштеда на 

енергија и зголемување на 
енергетската ефикасност во 

хотелската индустрија“

Учесник од ФТБЛ: 
проф. д-р Билјана 

Петревска

Заеднички 
интерен проект 

на ЕТФ и 
ФТБЛ: Одлука 
бр. 0201-165/6 
од 29.1.2015 

(Универзитетски 
сенат) и Одлука 
бр. 0801-139/26 

од 27.1.2015 
(ФНИП) и 
Одлука бр. 
0206-151/43 
од 22.2.2017 

(ФНИП)

2012-
2017

COST Action IS1204 
“Tourism, Wellbeing and 

Ecosystem Services”

Учесник од ФТБЛ: 
проф. д-р Билјана 

Петревска

Меѓународен 
проект на 
European 

Cooperation 
in Science and 

Technology

2016

Developing a model for 
performance improvement 
of business processes by an 
application of benchmarking 
strategy based upon examples 

of innovation

Главен истражувач
вон. проф. 

д-р Елизабет 
Митрева

Меѓународен 
проект

2016-
2017

Иновативен пристап во 
развојот на културниот 

туризам во Општина 
Гевгелија

Главен истражувач
доц. д-р Марија 

Магдинчева Шопова 

Општина 
Гевгелија



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

520

2017

Shaping the future education 
in tourism – Еразмус +

Еразмус + проект, KA2 - 
Cooperation for Innovation 

and the Exchange of 
Good Practices Strategic 
Partnerships for higher 
education, “Shaping the 

Future Education in Tourism” 
– FET

Координатори
вон. проф. 

д-р Нако Ташков
вон. проф.
д-р Дејан 

Методијески
доц. д-р Оливер 

Филипоски

Меѓународен 
проект 

Универзитет 
„Гоце Делчев“, 

Факултет за 
туризам и бизнис 

логистика

2017

Можности и перспективи 
за развој на туризмот во 

сливот на Црна Река

Главен истражувач 
вон. проф. 

д-р Цане Котески 

Интерен проект 
на УГД

2017

Модел за подобрување 
на перформансите во 

хотелската индустрија и 
туризмот во Македонија.

Главен истражувач
вон. проф. 

д-р Елизабет 
Митрева

Интерен проект 
на УГД

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ 
Вон. проф. д-р Никола В. Димитров
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Книги

 – Jakovlev, Zlatko and Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane (2017) Animation 
and Tourism. Lap Lambert Academic Publishing, 4, Industriala street, 
3100 Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-3-330-31917-2

 – Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, 
Dejan (2017) Пътеводител за характерните продукти, 
забележителности, обекти и събития в Македония. Агенция за 
подкрепа и промотиране на туризма на Република Македония. ISBN 
978-608-66032-2-9

 – Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2017) A 
guide to the famous products, places, landmarks and events in 
Macedonia. Agency for support and promotion of tourism in the Republic 
of Macedonia, Skopje. ISBN 978-608-66110-0-2

 – 4.Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, 
Nikola (2017) Манастири Македониjе - туристички водич. Агенциjа 
за подршку и промоциjу туризма Републике Македониjе. ISBN 978-
608-66032-4-3
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на 

трудот
Автор /носител и наслов на научен труд
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 – Dimitrov, Nikola (2016) Состојби и перспективи во туризмот, 
економијата и бизнис логистиката во Република Македонија 
- пленарен реферат -. In: Состојби и перспективи во туризмот, 
економијата и бизнис логистиката во Република Македонија, 28 May 
2016, Stip, Macedonia.

 – Dimitrov, Nikola (2016) On the occasion 120 years since publication 
of the book “Materijals on the study of Macedonia” by Gorce Petov – 
(Повод 120 години од издавањето на книгата „Материјали за 
проучување на Македонија“ од Ѓорче Петров“. In: Географски 
разгледи, број 49, стр. 77-84 во Република Македонија, 28 May 2016, 
Stip, Macedonia.

  
Број на трудови во коавторство

 – Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2017) Historical review 
of travel guides in the Republic of Macedonia. Horisons, International 
Scientific Journal - Social Sciences and Humanities, 20 (10). pp. 305-316. 
ISSN 1857-9884

 – Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2017) Importance of practical 
work for students in the field of tourism. International Journal Knowledge, 
16 (1). pp. 277-282. ISSN 1857-923X

 – Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2017) Tourist valorization 
of urban tourism: The case of regional centres in Republic of 
Macedonia. Proceedings 3rd Internatonal scientific confernce 
Geobalcanica. pp. 231-238. ISSN 1857-7636

 – Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane (2017) Analysis tourist trends of 
the Republic of Serbia in the Republic of Macedonia. In: The Second 
International Scientific Conference “Tourism in function of development 
of the Republic of Serbia - Тourism product as a factor of competitiveness 
of the Serbian economy and experiences of other countries, 01-03 June 
2017, Kragujevac, Serbia.

 – Dimitrov, Nikola and Markoski, Blagoja and Petrevska, 
Biljana and Koteski, Cane (2017) Mountain tourism in Macedonia: 
assessment of the National Park “Pelister”. In: Geobalcanica 2017, 20-
21 May, 2017, Skopje, Macedonia.

 – Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Angelkova, 
Tanja and Metodijeski, Dejan and Josheski, Dushko (2016) Historical–
Geographic Overview Life Cycle of Tourism and Hospitality in Dojran 
and Dojran Lake in Republic of Macedonia. International Journal of 
Humanities and Social Science Invention , 5 (12). pp. 24-31. ISSN 2319 
– 7722 / (Print): 2319–7714

 – Dimitrov, Nikola and Magdinceva Sopova, Marija and Josheski, 
Dushko (2016) Role of the modern entrepreneurship in the development 
of the health tourism in Republic of Macedonia. International Journal of 
Business and Management Invention (IJBMI), 5 (10). pp. 102-106. ISSN 
2319-8028, (Print): 2319-801X

 – Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

522

Tanja and Metodijeski, Dejan and Josheski, Dushko (2016) Valorization 
of the Pelister National Park (Macedonia) for hiking, sport, education 
and recreational tourism. International Scientific Journal Turizam (ISJT), 
20 (3). pp. 141-152. ISSN 1450-6661 / 1821-1127 (Online)
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402. ISSN 2039-2117(Online)

 – Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Petrov, 
Nikolco (2016) Cruise as part of water transport - development and 
challenges. In: Proceeding papers of the Fifth International Scientific 
Conference ”Geografical sciences and education”, 4-5 Nov 2016, 
Shumen, Bulgaria.

 – Dimitrov, Nikola and Cilimanov, Metodi (2016) Презентација и 
анализа на дел од публикуваните туристички водичи во периодот 
1954-1979 година и нивната улога во промоција на туризмот 
во Македонија. In: Научно-стручна конференција „Состојби и 
перспективи во туризмот, економијата и бизнис логистиката во 
Република Македонија“, 28 May 2016, Stip, Macedonia.

Учество во проекти
 – Проект на факултетот за Туризам и бизнис логистика-Гевгелија 

,,ТУР-РЕТУР“ за издавање на лиценци за: РТА, ТВ и ПТВ. Проекот 
се реализира од 2011 годин, во својство на раковидтел и учесник. 
Тековно

 – Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Koteski, Cane and Mitreva, 
Elizabeta and Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja andJosheski, 
Dushko and Filiposki, Oliver and Kovacevik, Kristina (2015-
2017) Историско – географски пресек на туризмот и 
угостителството во Република Македонија. [Project] (Unpublished)

 – Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Apostolov, 
Mico and Atanasovski, Drasko and Magdinceva Sopova, 
Marijaand Temelkov, Zoran and Josheski, Dushko and Miteva Kolevska, 
Natasa (2017) Можности и перспективи за развој на туризмот во 
сливот на Црна Река. [Project] (Submitted)

 – Mitreva, Elizabeta and Petrevska, Biljana and Dimitrov, Nikola and Taskov, 
Nako and Saneva, Dusica and Miteva, Natasa and Lazarevski, 



Годишен извештај

523

Ilija (2017) Модел за подобрување на перформансите во хотелската 
индустрија и туризмот во Македонија.[Project] (In Press)

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл. 
- XIII International Scientific Conference on Services Sector – InSCoSeS 

2016, Ohrid, 06-07.October 2016
- 3rd Internatonal scientific confernce Geobalcanica 2017, 20-21 May, 

2017, Skopje, Macedonia.
- The Second International Scientific Conference “Tourism in function 

of development of the Republic of Serbia - Тourism product as a factor 
of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other 
countries, 01-03 June 2017, Kragujevac, Serbia.

- Научно-стручна конференција „Состојби и перспективи во туризмот, 
економијата и бизнис логистиката во Република Македонија“, 28 
May 2016, Stip, Macedonia.

 Проф. д-р Дејан Методијески
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.

- Metodijeski, Dejan and Ackovska, Marija and Petroska Angelovska, 
Neda and Filiposki, Oliver (2017) Екотуризам. Longurov. ISBN 978-
608-66037-1-7.

- Ackovska, Marija and Petroska Angelovska, Neda and Metodijeski, 
Dejan and Filiposki, Oliver (2017) Економика и организација на 
угостителството. Longurov. ISBN 978-608-66037-0-0.

- Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2017) 
Пътеводител за характерните продукти, забележителности, обекти и 
събития в Македония. Агенция за подкрепа и промотиране на туризма 
на Република Македония. ISBN 978-608-66032-2-9.

- Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2017) 
A guide to the famous products, places, landmarks and events in 
Macedonia. Agency for support and promotion of tourism in the Republic 
of Macedonia, Skopje. ISBN 978-608-66110-0-2.

- Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2017) 
Манастири Македониjе - туристички водич. Агенциjа за подршку и 
промоциjу туризма Републике Македониjе. ISBN 978-608-66032-4-3.

Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на 
трудот

Автор /носител и наслов на научен труд
 – Metodijeski, Dejan and Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and 

Filiposki, Oliver (2017) Public-Public Partnership and Tourism 
Development Strategy: The Case of Municipality of Gazi Baba in 
Macedonia. International Journal of Social, Behavioral, Educational, 
Economic, Business and Industrial Engineering, 11 (4). pp. 846-850. 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

524

ISSN 2010-376X.
 – Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and 

Filiposki, Oliver and Andreeva, Jasmina (2017) Tourism legislation 
and policy: Review of tourism law in selected Balkan countries. Book 
of Proceedings Economic and Social Development, 22nd International 
Scientific Conference on Economic and Social Development – “The 
Legal Challenges of Modern World”. pp. 368-375. ISSN 1849-7535.

 – Metodijeski, Dejan and Temelkov, Zoran (2017) Tourism policy, climate 
change and sustainable development. In: Third International Climate 
Change Conference, 03-05 Feb 2017, Skopje, Macedonia. (Unpublished)

 – Metodijeski, Dejan and Filiposki, Oliver (2017) Tourism policy 
and security: The case of terrorism. In: 4th International Conference 
Terrorism, migrations, refugees – contemporary challenges on cultural 
identities, heritage, economy, tourism and media, 17-19 Jan 2016, Ohrid, 
Macedonia. 

Број на трудови во коавторство
 – Janeski, Ljupco and Metodijeski, Dejan (2017) Quality of services in 

five star hotels in Republic of Macedonia. In: Fourth international science 
conference: Contemporary management challenges and the organizational 
sciences, 04-06 Nov 2016, Bitola, Macedonia.

 – Mitreva, Elizabeta and Stojanovski, Goran and Taskov, Nako and 
Metodijeski, Dejan and Gjorshevski, Hristijan (2017) The need for local 
government reform in the Republic of Macedonia. International Journal 
of Information, Business and Management, 9 (2). pp. 92-97. ISSN 2076-
9202.

 – Mitreva, Elizabeta and Pancev, Donco and Gjorshevski, Hristijan and 
Filiposki, Oliver and Metodijeski, Dejan (2017) The implementation 
of the Quality Costs Methodology in the Public Transport Enterprise in 
Macedonia. TEM Journal, 6 (1). pp. 153-161. ISSN 2217-8309.

 – Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2017) Historical review of 
travel guides in the Republic of Macedonia. Horisons, International 
Scientific Journal - Social Sciences and Humanities, 20 (10). pp. 305-
316. ISSN 1857-9884.

 – Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2017) Importance of practical 
work for students in the field of tourism. International Journal Knowledge, 
16 (1). pp. 277-282. ISSN 1857-923X.

 – Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2017) Tourist valorization of 
urban tourism: The case of regional centres in Republic of Macedonia. 
Proceedings 3rd Internatonal scientific confernce Geobalcanica. pp. 231-
238. ISSN 1857-7636.

Учество во проекти
- Проект на факултетот за Туризам и бизнис логистика-Гевгелија 

,,ТУР-РЕТУР“ за издавање на лиценци за: РТА, ТВ и ПТВ. Проекот 
се реализира од 2011 годин, во својство на учесник. Тековно.



Годишен извештај

525

- Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Koteski, Cane and Mitreva, 
Elizabeta and Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja and Josheski, 
Dushko and Filiposki, Oliver and Kovacevik, Kristina (2015) Историско 
– географски пресек на туризмот и угостителството во Република 
Македонија. [Project] (Unpublished)

- Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan and Saneva, 
Dusica and Kolevska, Natasha and Nakovska, Julija (2014-2017) 
Емпириско истражување за вреднување и одржливост на туристичко 
– гастрономските специфичности на Брегалничкиот регион. [Project] 
(Unpublished)

- Shaping the future education in tourism – Еразмус +.

Вон. проф. д-р Нако Ташков 
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Учебник: Гастронимија
Број на трудови во коавторство

 – Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Srebrenkoska, Vineta and 
Filiposki, Oliver and Lazarevski, Ilija and Jovanovic-Malinovska, 
Ruzica (2017) Application of methods and techniques for quality in the 
Macedonian companies.

 – Quality - Access to Success, 18 (160). pp. 73-78. ISSN 1582-2559.
 – Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver and Taskov, Nako and Krivokapić, 

Zdravko and Jovanovic, Jelena (2017) Motivation: A significant factor 
for quality assurance in Macedonian companies.

 – International Society for Development and Sustainability (ISDS), 6 (9). 
pp. 1170-1183. ISSN 2186-8662. 

 – Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Taskov, Nako and Sofijanova, 
Elenica and Saneva, Dusica (2017) Oxidative stability effect of basil, 
garlic and muscat blossom extracts on lipids and microbiology of minced 
meat.

 – Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences, 70 (9). pp. 1227-
1236. ISSN 1310-1331. 

 – Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and 
Lazarevski, Ilija and Srebrenkoska, Vineta and Gjorshevski, Hristijan 
(2017) Measuring the Business Results in the Macedonian Companies.

 – TEM Journal, 6 (3). pp. 558-566. ISSN 2217-8309 / 2217-8333 (Online). 
 – Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Gjorshevski, Hristijan (2017) 

High performance management practices and sustainability outcomes 
within higher education institutions.

 –  The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, 
23. pp. 227-240. ISSN 2357-1330.

 – Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and Lazarevski, 
Ilija and Gjorshevski, Hristijan (2017) The Success of Projecting and 
Implementing Quality System in the Macedonian Companies.

 – TEM Journal, 6 (2). pp. 372-379. ISSN 2217-8309. 
 – Mitreva, Elizabeta and Stojanovski, Goran and Taskov, Nako and 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

526

Metodijeski, Dejan and Gjorshevski, Hristijan (2017) The need for local 
government reform in the Republic of Macedonia.

 – International Journal of Information, Business and Management, 9 (2). 
pp. 92-97. ISSN 2076-9202. 

 – Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Srebrenkoska, Vineta and 
Filiposki, Oliver and Lazarevski, Ilija and Jovanovic-Malinovska, Ruzica 
(2017) Analysis of the current conditions in the Macedonian companies 
concerning the quality of products, services and processes.

 – Quality - Access to Success, 18 (156). pp. 65-72. ISSN 1582-2559. 
 – Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver and Taskov, Nako (2017) The 

Need for Employee Education and Training in Macedonian Companies.
 –  International Journal of Management Excellence , 9 (1). pp. 1033-1039. 

ISSN 2292-1648. 
 – Metodijeski, Dejan and Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, 

Oliver (2017) Public-Public Partnership and Tourism Development 
Strategy: The Case of Municipality of Gazi Baba in Macedonia.

 – International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, 
Business and Industrial Engineering, 11 (4). pp. 846-850. ISSN 2010-
376X. 

 – Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and 
Filiposki, Oliver and Andreeva, Jasmina (2017) Tourism legislation and 
policy: Review of tourism law in selected Balkan countries.

 – Book of Proceedings Economic and Social Development, 22nd 
International Scientific Conference on Economic and Social Development 
– “The Legal Challenges of Modern World”. pp. 368-375. ISSN 1849-
7535. 

 – Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver and Krivokapić, Zdravko and 
Jovanovic, Jelena and Taskov, Nako (2017) Leadership – dedication 
to the Quality Management System and customer focus in Macedonian 
companies.

 – In: 24th International Scientific Conference on Economic and Social 
Development – “Managerial Issues in Modern Business”, 13-1. ISBN 
978-608-66032-4OXIDATIVE STABILITY EFFECT OF BASIL, 
GARLIC.

 – AND MUSCAT BLOSSOM EXTRACTS ON LIPIDS.
 – AND MICROBIOLOGY OF MINCED MEAT.
 – Aco Kuzelov, Darko Andronikov, Nako Taskov, Elenica Sofijanova, 

Dusica Saneva 4 Oct 2017, Warsaw, Poland.

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
- Втората меѓународна конференција за регионална соработка на 

БАХА на тема Дестинацијата како бренд која ќе се одржи во 
регионот на Охридското Езеро во периодот 15.-18. јуни 2017 година.

Вон. проф. д-р Златко Јаковлев 
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на 



Годишен извештај

527

трудот
Научни трудови

 – Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, 
Tanja and Metodijeski, Dejan and Josheski, Dushko (2016) Valorization 
of the Pelister National Park (Macedonia) for hiking, sport, education and 
recreational tourism.

 – International Scientific Journal Turizam (ISJT), 20 (3). pp. 141-152. 
ISSN 1450-6661 / 1821-1127.

 – Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko (2016) 
Состојба на македонската сообраќајна мрежа и нејзиното влијание 
врз меѓународниот сообраќај.

 –  Bulletin of Papers ASA - 2008-2009. pp. 53-69. ISSN 0352-3497.
 – Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko (2016) 

Влијание на архитектурата, црквите, народната носија, соборските 
песни и ората врз развојот на бањскиот туризам во штипско Ново 
Село.

 –  Bulletin of Papers ASA - 2008-2009. pp. 45-51. ISSN 0352-3497.
 – Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Petrov, 

Nikolco (2016) Cruise as part of water transport - development and 
challenges.

 –  In: Proceeding papers of the Fifth International Scientific Conference 
”Geografical sciences and education”, 4-5 Nov 2016, Shumen, Bulgaria.

 – Koteski, Cane and Majhosev, Darko and Jakovlev, Zlatko (2017) 
Possibilities for the development of rural tourism in the Republic of 
Macedonia.

 –  (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies, 
International, 5 (2). pp. 18-24.

 – Jakovlev, Zlatko and Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane (2017) 
Animation and Tourism.

 –  Lap Lambert Academic Publishing, 4, Industriala street, 3100 Balti, 
Republic of Moldova. ISBN 978-3-330-31917-2.

Учество во научноистражувачки проект
- Проект на факултетот за Туризам и бизнис логистика-Гевгелија 

,,ТУР ЛЕ ТУР“ за издавање на лиценци за: РТА, ТВ и ПТВ. Кој се 
реализира од 2011 година.

- Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Petrevska, Biljana and 
Serafimova, Mimoza and Zezova, Aleksandra and Apostolov, Mico and 
Josheski, Dushko and Paceskoski, Vlatko (2015), Детерминирање на 
туристичките настани во Источниот регион на Република Македонија. 
(Submitted)

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл. 
 – Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Petrov, 

Nikolco (2016) Cruise as part of water transport - development and 
challenges.



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

528

 – In: Proceeding papers of the Fifth International Scientific Conference 
”Geografical sciences and education”, 4-5 Nov 2016, Shumen, Bulgaria.

Вон. проф. д-р Цане Котески
Учебник:

- Туристичка картографија ISBN 978-608-244-299-0.
Практикум:

- Туристичка картографија ISBN 978-608-224-241-9.

Број на трудови во коавторство: 
 – Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko (2016) Влијание 

на архитектурата, црквите, народната носија, соборските песни и 
ората врз развојот на бањскиот туризам во штипско Ново Село.

 – Bulletin of Papers ASA - 2008-2009. pp. 45-51. ISSN 0352-3497.
 – Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko (2016) Состојба 

на македонската сообраќајна мрежа и нејзиното влијание врз 
меѓународниот сообраќај.

 – Bulletin of Papers ASA - 2008-2009. pp. 53-69. ISSN 0352-3497.
 – Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Angelkova, Tanja and Metodijeski, 

Dejan and Josheski, Dushko (2016) Historical–Geographic Overview 
Life Cycle of Tourism and Hospitality in Dojran and Dojran Lake in 
Republic of Macedonia.

 – International Journal of Humanities and Social Science Invention , 5 (12). 
pp. 24-31. ISSN 2319 – 7722 / (Print): 2319–7714.

 – Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, 
Tanja and Metodijeski, Dejan and Josheski, Dushko (2016)Valorization 
of the Pelister National Park (Macedonia) for hiking, sport, education and 
recreational tourism.

 – International Scientific Journal Turizam (ISJT), 20 (3). pp. 141-152. ISSN 
1450-6661 / 1821-1127 (Online)

 – Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Petrov, 
Nikolco (2016) Cruise as part of water transport - development and 
challenges.

 – In: Proceeding papers of the Fifth International Scientific Conference 
”Geografical sciences and education”, 4-5 Nov 2016, Shumen, Bulgaria.

 – Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Petrevska, Biljana and Zezova, 
Aleksandra and Serafimova, Mimoza (2016) Determining tourist events 
in east region of the Republic of Macedonia.

 – LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co.KG, Saarbrucken, 
Germany. ISBN 978-3-659-86291-5.

 – Jakovlev, Zlatko and Serafimova, Mimoza and Koteski, 
Cane (2016) Entrepreneurial and managerial aspects of animation in 
tourism.

 – LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co.KG, Saarbrucken, 
Germany. ISBN 978-3-659-86161-1.

 – Serafimova, Mimoza and Petrevska, Biljana and Jakovlev, 



Годишен извештај

529

Zlatko and Koteski, Cane and Zezova, Aleksandra (2016) Современи 
предизвици на претприемништвото и туризмот во Република 
Македонија.

 – Project Report. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Македонија.
 – Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane (2017) Analysis tourist trends of the 

Republic of Serbia in the Republic of Macedonia.
 –  In: The Second International Scientific Conference “Tourism in function 

of development of the Republic of Serbia - Тourism product as a factor 
of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other 
countries, 01-03 June 2017, Kragujevac, Serbia.

 – Dimitrov, Nikola and Markoski, Blagoja and Petrevska, 
Biljana and Koteski, Cane (2017) Mountain tourism in Macedonia: 
assessment of the National Park “Pelister”.

 –  In: Geobalcanica 2017, 20-21 May, 2017, Skopje, Macedonia.

Учество во проекти
 – Проект „ТУР РЕТУР“, Факултет за туризам и бизнис логистика - 

Гевгелија, Обука за туристички водич, туристички придружник и 
раководител на туристичка агенција, учесник од 2011 год. - тековно. 

 – Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Koteski, Cane and Mitreva, 
Elizabeta and Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja and Josheski, 
Dushko and Filiposki, Oliver and Kovacevik, Kristina (2015) Историско 
– географски пресек на туризмот и угостителството 
во Република Македонија.Jakovlev, Zlatko and Koteski, 
Cane and Petrevska,Biljana and Serafimova, Mimoza and Zezova, 

 – Aleksandra and Apostolov, Mico and Josheski, Dushko and Paceskoski, 
Vlatko (2015) Детерминирање на туристичките настани во Источниот 
регион на Република Македонија. [Project] 

 – Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Apostolov, 
Mico and Atanasovski, Drasko and Magdinceva Sopova, 
Marija and Temelkov, Zoran and Josheski, Dushko and Miteva Kolevska, 
Natasa (2017) Можности и перспективи за развој на туризмот во 
сливот на Црна Река. [Project] (Submitted)

Вон. проф. д-р Билјана Петревска
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл. 

 – На 4 и 5.11.2016 учествуво на Петтата меѓународна научна 
конференција ,,ГЕОГРАФСКИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ“ во 
Шумен - Република Бугарија.

Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
 – Петревска, Б., Петреска, Л. (2016). Деловно планирање, Универзитет 

„Гоце Делчев“ – Штип, (ISBN 978-608-244-316-4) (универзитетски 
учебник).



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

530

Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на 
трудот
- Petrevska, B. (2017). Predicting tourism demand by ARIMA models. 

Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 30(1), 939-950. Thomson 
Reuters IF(2016): 0.742).

- Petrevska, B. & Collins-Kreiner, N. (2017). Double Life Cycle: 
Determining Tourism Development in Macedonia. Journal of Tourism 
and Cultural Change, 15(4), 319-338. Thomson Reuters IF(2016): 0.732.

- Petrevska, B. & Cingoski, V. (2017). Branding the Green Tourism in 
Macedonia. Sociology and Space (Sociologija i Prostor), 55, 1(207), 101-
116. (SCOPUS IF(2016) SNIP: 0.394).

- Petrevska, B. (2017). Motives for boosting cultural tourism in Štip: 
Ottoman heritage. Journal of Applied Economics and Business, 5(2), 12-
16.

- Petrevska, B. & Cingoski, V. (2016). Energy efficiency practices: 
Assessment of Ohrid hotel industry. Horizons, 20(A), 511-520.

- Cingoski, V., Petrevska, B. & Trajkov, N. (2015). Assessment of energy 
efficiency practices in the hotel industry, Technics Technologies Education 
Management, 10(4), 509-516.

Учество во проекти:
- Проект на Факултетот за туризам и бизнис логистика-Гевгелија 

„ТУР-РЕТУР“ за издавање лиценци за: РТА, ТВ и ТП (2011-…);
- Проект „Модел за подобрување на перформансите во хотелската 

индустрија и туризмот во Македонија“ проект на ФТБЛ финансиран 
од ФНИП на УГД, Одлука бр. 0206-151/14 од 22.02.2017 (2017-2019);

- Проект „Детерминирање на туристичките настани во Источниот 
регион на Република Македонија“проект на ФТБЛ финансиран од 
ФНИП на УГД, Одлука бр. 0201-165/6 од 29.01.2015 (Универзитетски 
сенат) и Одлука бр. 0801-139/31 од 27.1.2015 (ФНИП) и Одлука бр. 
0206-151/43 од 22.2.2017 (ФНИП) (2015-2018);

- Проект „Можности и методи за замена и заштеда на енергија и 
зголемување на енергетската ефикасност во хотелската индустрија“ 
(заеднички проект на ЕТФ и ФТБЛ финансиран од ФНИП на УГД, 
Одлука бр. 0201-165/6 од 29.1.2015 (Универзитетски Сенат) и Одлука 
бр. 0801-139/26 од 27.1.2015 (ФНИП) и Одлука бр. 0206-151/43 од 
22.2.2017 (ФНИП)) (2015-2018);

- Проект COST Action CA16213 “New Exploratory Phase in Research 
on East European Cultures of Dissent” имплементиран од European 
Cooperation in Science and Technology (2017-2021).

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл. 
- Petrevska, B. & Cingoski, V. (2016). Energy efficiency practices: 

Assessment of Ohrid hotel industry, Book of abstracts from the XIII 
International Scientific Conference on Service Sector INSCOSES 2016, 
Ohrid, 06-07.10.2016, 35. (ISBN 978-608-4676-30-0).



Годишен извештај

531

- Naumovski, D., Gelev, S., Cingoski, V. & Petrevska, B. (2017). 
Maloletnička računarska pronografija u Republici Makedoniji, XXII 
International Conference “Informacione Tehnologije 2017”, Zabljak, 
Montenegro, 27.02-04.03.2017, 209-212.

- Petrevska, B., Krakover, S. & Collins-Kreiner, N. (2017). Investigating 
motives for preservation of Jewish heritage sites: the case of Macedonia, 
Conference proceedings from the International conference Geobalcanica, 
Skopje, Macedonia, 20-21 May, 2017, 281-288.

- Petrevska, B. & Namicev, P. (2017). Reanimating Ottoman heritage 
sites: assessment of Stip, Conference proceedings from the International 
conference Geobalcanica, Skopje, Macedonia, 20-21 May, 2017, 169-
176.

- Dimitrov, N., Markoski, B., Petrevska, B. & Koteski, C. (2017). Mountain 
tourism in Macedonia: Assessment of the National Park “Pelister”, 
Conference proceedings from the International conference Geobalcanica, 
Skopje, Macedonia, 20-21 May, 2017, 223-230.

Вон. проф. д-р Елизабета Митрева
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Mitreva, Elizabeta (2017) Менаџмент на мали и средни бизниси. 

Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, Штип. ISBN 978-608-244-388-1.

Број на трудови во коавторство: 
 – Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Srebrenkoska, Vineta and 

Filiposki, Oliver and Lazarevski, Ilija and Jovanovic-Malinovska, 
Ruzica (2017) Application of methods and techniques for quality in the 
Macedonian companies.

 – Quality - Access to Success, 18 (160). pp. 73-78. ISSN 1582-2559. 
 – Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver and Taskov, Nako and Krivokapić, 

Zdravko and Jovanovic, Jelena (2017) Motivation: A significant factor for 
quality assurance in Macedonian companies.

 –  International Society for Development and Sustainability (ISDS), 6 (9). 
pp. 1170-1183. ISSN 2186-8662.

 – Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and 
Lazarevski, Ilija and Srebrenkoska, Vineta and Gjorshevski, Hristijan 
(2017) Measuring the Business Results in the Macedonian Companies.

 – TEM Journal, 6 (3). pp. 558-566. ISSN 2217-8309 / 2217-8333 (Online). 
 – Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Gjorshevski, Hristijan (2017) 

High performance management practices and sustainability outcomes 
within higher education institutions.

 – The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, 23. 
pp. 227-240. ISSN 2357-1330. 

 – Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and Lazarevski, 
Ilija and Gjorshevski, Hristijan (2017) The Success of Projecting and 
Implementing Quality System in the Macedonian Companies.

 – TEM Journal, 6 (2). pp. 372-379. ISSN 2217-8309. 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

532

 – Mitreva, Elizabeta and Stojanovski, Goran and Taskov, Nako and 
Metodijeski, Dejan and Gjorshevski, Hristijan (2017) The need for local 
government reform in the Republic of Macedonia.

 – International Journal of Information, Business and Management, 9 (2). 
pp. 92-97. ISSN 2076-9202. 

 – Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Srebrenkoska, Vineta and 
Filiposki, Oliver and Lazarevski, Ilija and Jovanovic-Malinovska, Ruzica 
(2017) Analysis of the current conditions in the Macedonian companies 
concerning the quality of products, services and processes.

 – Quality - Access to Success, 18 (156). pp. 65-72. ISSN 1582-2559. 
 – Mitreva, Elizabeta and Pancev, Donco and Gjorshevski, Hristijan and 

Filiposki, Oliver and Metodijeski, Dejan (2017) The implementation 
of the Quality Costs Methodology in the Public Transport Enterprise in 
Macedonia.

 – TEM Journal, 6 (1). pp. 153-161. ISSN 2217-8309. 
 – Mitreva, Elizabeta and Krivokapić, Zdravko (2017) Analiza postojеćеg 

stanja makеdonskih kompanija u odnosu na model poslovne izvrsnosti.
 – Kvalitet & Izvrsnost, 3 (4). 
 – Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver and Taskov, Nako (2017) The 

Need for Employee Education and Training in Macedonian Companies.
 – International Journal of Management Excellence , 9 (1). pp. 1033-1039. 

ISSN 2292-1648. 
 – Metodijeski, Dejan and Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, 

Oliver (2017) Public-Public Partnership and Tourism Development 
Strategy: The Case of Municipality of Gazi Baba in Macedonia.

 – International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, 
Business and Industrial Engineering, 11 (4). pp. 846-850. ISSN 2010-
376X. 

 – Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and 
Filiposki, Oliver and Andreeva, Jasmina (2017) Tourism legislation and 
policy: Review of tourism law in selected Balkan countries.

 – Book of Proceedings Economic and Social Development, 22nd 
International Scientific Conference on Economic and Social Development 
– “The Legal Challenges of Modern World”. pp. 368-375. ISSN 1849-
7535.

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл. 
 – Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver and Krivokapić, Zdravko and 

Jovanovic, Jelena and Taskov, Nako (2017) Leadership – dedication to 
the Quality Management System and customer focus in Macedonian 
companies.

 –  In: 24th International Scientific Conference on Economic and Social 
Development – “Managerial Issues in Modern Business”, 13-14 Oct 
2017, Warsaw, Poland.

 – Mitreva, Elizabeta and Chacorovski, Zoran (2017) Vehicle (LV) fleet 
management optimisation - process transformation.



Годишен извештај

533

 – In: Economic and Social Development (Book of Proceedings), 23rd 
International Scientific Conference on Economic and Social Development, 
15-16 Sept 2017, Madrid, Spain. 

 – Mitreva, Elizabeta and Krivokapić, Zdravko (2017) Case study – 
Innovation and bussiness excelence.

 – In: The III International Scientific Congress “Innovations 2017”, 19-22 
June 2017, Varna, Bulgaria.

Учество во проекти:
 – Mitreva, Elizabeta and Petrevska, Biljana and Dimitrov, Nikola and 

Taskov, Nako and Saneva, Dusica and Miteva, Natasa and Lazarevski, 
Ilija (2017) Модел за подобрување на перформансите во хотелската 
индустрија и туризмот во Македонија. [Project] (In Press)

 – Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Srebrenkoska, Vineta and 
Filiposki, Oliver and Lazarevski, Ilija (2016) Developing a model for 
performance improvement of business processes by an application of 
benchmarking strategy based upon examples of innovation. [Project] (In 
Press) 

 – Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Koteski, Cane and Mitreva, 
Elizabeta and Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja and Josheski, 
Dushko and Filiposki, Oliver and Kovacevik, Kristina (2015) Историско 
– географски пресек на туризмот и угостителството во Република 
Македонија. [Project] (Unpublished)

Вон. проф. д-р Драшко Атанасоски 
Број на трудови во коавторство:

 – Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Chacorovski, 
Zoran (2017) Influence of the politics on freedom of the media.

 –  US China Law Review, 14 (5). pp. 311-319. ISSN 1548-6605 (Print) 
1930-2061 (online).

 – Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Chacorovski, 
Zoran (2017) Human Rights as a subject of world politics US China Law 
Review, 14 (6). pp. 321-334. ISSN 1548-6605 (Print) 1930-2061 (online).

 – Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Chacorovski, 
Zoran (2017) Democracy and media—Types of theories for means of 
mass communication US China Law Review, 14 (6). pp. 363-376. ISSN 
1548-6605 (Print) 1930-2061 (online).

 – Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Chacorovski, 
Zoran (2017) International Recognition of the countries and the foreign 
policy (theories and precedents) US China Law Review, 14 (5). pp. 271-
283. ISSN 1548-6605 (Print) 1930-2061 (online).

 – Chacorovski, Zoran and Atanasoski, Drasko and Apostolov, 
Mico and Stojanovska-Stefanova, Aneta (2017) South Sudan Vehicle 
Workshop Hazardous Waste Management.

 –  Journal of Traffic and Transportation Engineering, 5 (4). pp. 157-169. 
ISSN 2328-2142.



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

534

Вон. проф. д-р Мичо Апостолов
Книги: 
Автор /носител и наслов на научен труд:

 – Apostolov.M. 2017. FDI Uppers and Downers: A Macedonian Case 
Study, New Global Studies, 11(1): 29-44 [ISSN: 1940-0004] @ DE 
GRUYTER:, DOI: https://doi.org/10.1515/ngs-2017-0010

 –  Thomson Reuters Impact Factor* (Emerging Sources Citation Index) 
IDEAS/RePEc Simple Impact Factors for Journals: 0.015.

Број на трудови во коавторство: 
 – Chacorovski, Zoran and Atanasoski, Drasko and Apostolov, Mico and 

Stojanovska-Stefanova, Aneta 2017. South Sudan Vehicle Workshop 
Hazardous Waste Management. Journal of Traffic and Transportation 
Engineering, 5 (4). pp. 157-169. [ISSN 2328-2142].

Учество во проекти: 
Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Apostolov, 

Mico and Atanasovski, Drasko and Magdinceva Sopova, Marijaand Temelkov, 
Zoran and Josheski, Dushko and Miteva Kolevska, Natasa (2017) Можности 
и перспективи за развој на туризмот во сливот на Црна Река.

 [Project].
Вон. проф. д-р Мимоза Серафимова 
Број на трудови во коавторство

- Mirjana Stojceska Gjorgjioska, Mimoza Serafimova.: COMPARATIVE 
STRATEGIES ACCESSION FOR ENTREPRENEURIAL EDUCATION 
IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, International Journal Knolwlege, 
Vol. 19.1. ISSN 1857-923X, Skopje, septemvri, 2017.

- Jakovlev, Z. Dimitrov, N. Koteski, C, Serafimova, M.: SPORT TOURISM 
AS THE MOST IMPORTANT ALTERNATIVE FORM OF TOURISM 
- STRATEGIES AND CHALLENGE, Economic Development year 19. 
No.3/2017, septemvri, 2017.

- Petroska Angelovska, N. Ackovska, M. Serafimova, M.: POSSIBILITIES 
FOR IMPROVEMENT OF PROFITABILITY OF ENTERPRISES 
IN TOURISM INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, 
Economic Development year 19. No.3/2017, septemvri, 2017.

Учество во проекти: 
 –  Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Petrevska, Biljana and Serafimova, 

Mimoza and Zezova, Aleksandra and Apostolov, Mico andJosheski, 
Dushko and Paceskoski, Vlatko (2015) Детерминирање на туристичките 
настани во Источниот регион на Република Македонија. [Project] 
(Submitted).

 Доц. д-р Тања Ангелкова-Петкова
Скрипта

- Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja and Cuculeski, Nikola (2016) 



Годишен извештај

535

Информатички системи во угостителството и туризмот. ISBN 
978-608-244-328-7. 

- Angelkova, Tanja and Metodijeski, Dejan and Cuculeski, Nikola (2016) 
Истражување на туристичкиот пазар. ISBN 978-608-244-325-6.

 Практикум:
- Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja and Cuculeski, Nikola (2016) 

Информатички системи во угостителството и туризмот. ISBN 
978-608-244-327-0. 

- Angelkova, Tanja and Metodijeski, Dejan and Cuculeski, Nikola (2016) 
Истражување на туристичкиот пазар. ISBN 978-608-244-326-3.

Автор /носител и наслов на научен труд: 
- Angelkova Petkova, Tanja and Stanojkova, Marija and Atanasova, Ljupka 

(2017) Znacenjeto na planinata Kozuf vrz razvojot na turizmot vo opstina 
Gevgelija. Zbornik na trudovi od naucno-strucna konferencija Sostojbi 
I perspektivi vo turizmot, ekonomijata I biznis logistikata vo Republika 
Makedonija

Број на трудови во коавторство:
- Petrov, Nikolco and Angelkova Petkova, Tanja, (2017) Novi perspektivi 

vo ekoturizmot – „off the grid“ turizam. Zbornik na trudovi od naucno-
strucna konferencija Sostojbi I perspektivi vo turizmot, ekonomijata I 
biznis logistikata vo Republika Makedonija

- Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Angelkova, Tanja and 
Metodijeski, Dejan and Josheski, Dushko (2016) Historical–Geographic 
Overview Life Cycle of Tourism and Hospitality in Dojran and Dojran 
Lake in Republic of Macedonia. International Journal of Humanities and 
Social Science Invention, 5 (12). pp. 24-31. ISSN 2319 – 7722 / (Print): 
2319–7714 

- Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, 
Tanja and Metodijeski, Dejan and Josheski, Dushko (2016) Valorization 
of the Pelister National Park (Macedonia) for hiking, sport, education 
and recreational tourism. International Scientific Journal Turizam (ISJT), 
20 (3). pp. 141-152. ISSN 1450-6661 / 1821-1127 (Online) 

- Magdinceva Sopova Marija and Angelkova Petkova, Tanja and Temelkov 
Zoran (2016) The impact of small and medium enterprises in the 
development of sports tourism in the minicipality of Dojran, Republic of 
Macedonia. International Journal of the institute of Economics – Skopje, 
Year.18 No. 3/ 2016, ISSN 1857-7741 (online), UDC -338

Учество во проекти: 
 – Проект: „Историско-географски пресек на туризмот и 

угостителството во Република Македонија“. 

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл. 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

536

- Учество на Отворен форум за дискусија на тема: „Рурален и одржлив 
туризам во прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија – 
предизвици и можности“ (30.6.2017, Струмица).

- Учество со студенти на XII – International Culinary festival, (6-
9.4.2017, Супетар – Остров Брач, Хрватска).

- Учество на единица за спроведување на проектот „Локална и 
регионална конкурентност“ (24.3.2017, Струмица).

- Учество на конференција за „Preduzetništvo u turizmu“, Beogradski 
sajam turizma (25.2.2017, Белград).

- Учество на III – Меѓународен конгрес за туризам и хотелски 
менаџмент - МЕКСТ (25-27.11.2016, Нови Сад, Србија).

- Учество на Rural Development Forum,како дел од проектот 
“Establishing Rural Development Network for Joint Research Cooperation 
(17-18 November, 2016, Skopje).

- Учество на прва меѓународна конференција и работилница за туризам 
и хотелски менаџмент, (4-6.11.2016, Скопје).

 Доц. д-р Марија Магдинчева-Шопова 

Книга: 
 – Magdinceva Sopova, Marija and Postolov, Kiril (2016) Modern 

entrepreneurship. In: Modern entrepreneurship. Lap Lambert Academic 
Publishing, pp. 1-53. ISBN 978-3-659-94758-2.

Автор /носител и наслов на научен труд: 
 – Marija Magdinceva-Sopova, Kiril Postolov, Aleksandra Janeska-Iliev 

and Dusko Josheski, The impact of small and medium sized enterprises 
in the development of health tourism in Macedonia, Economic Outlook, 
Vol.19 No.1, pp. 69-79.

Број на трудови во коавторство:
 – Lidija Pulevska-Ivanov, Kiril Postolov, Aleksandra Janeska-Iliev and 

Marija Magdinceva-Sopova, Establishing balance beatwine professional 
and private life of generation Z, Research in Physical Education, Sport 
and Health, 2017, Vol.6, No.1, pp.3-9. 

 – Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija and Vegova, 
Ubavka (2017) Co-Determination of Labor and Competitiveness: 
Evidence From Sample of Small Firms From R. Macedonia.

 –  Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3 (3). pp. 79-87. 
ISSN 2149-9314.

Учество во проекти: 
 – Носител на проект - Иновативен пристап во развојот на културниот 

туризам во Општина Гевгелија-финансиски поддржан од Општина 
Гевгелија.

 – Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Apostolov, 



Годишен извештај

537

Mico and Atanasovski, Drasko and Magdinceva Sopova, Marija 
and Temelkov, Zoran and Josheski, Dushko and Miteva Kolevska, 
Natasa (2017) Можности и перспективи за развој на туризмот во 
сливот на Црна Река

Доц. д-р Александра Жежова 
Број на трудови во коавторство:

 – Boskov, Tatjana and Bishev, Gligor and Radjenovic, Zarko and Zezova, 
Aleksandra (2017) An Empirical Research on the Correlation between 
Human Capital and Career Success: Serbian and Macedonian Banking 
Sector. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8 (1). pp. 279-284. 
ISSN 2039-2117 (online) ISSN 2039-9340 (print).

 – Boskov, Tatjana and Temelkov, Zoran and Zezova, 
Aleksandra (2017) Euroisation in the Western Balkans: The Evidence for 
Macedonian Economy.

 –  Mediterranean Journal of Social Sciences-MJSS, 8 (2). pp. 307-316. 
ISSN 2039-9340(Print) / 2039-2117 (Online).

 – Zezova, Aleksandеra and Boskov Tatjana (2017) HRM Communications 
and HCC Satisfaction Facingthe Banking Sector. LAP LAMBERT 
Academic Publishing. ISBN 978-620-2-07370-7.

Учество во проекти:
 – „Детерминирање на туристичките настани во Источниот регион на 

Република Македонија“ проект на ФТБЛ финансиран од Фондот 
за научноистражувачка работа на УГД, Одлука бр. 0201-165/6 од 
29.1.2015 (Универзитетски сенат) и Одлука бр. 0801-139/31 од 
27.1.2015 (Фонд за НИП).

Доц. д-р Зоран Темелков 
Број на трудови во коавторство: 

 – Boskov, Tatjana and Temelkov, Zoran and Zezova, 
Aleksandra (2017) Euroisation in the Western Balkans: The Evidence for 
Macedonian Economy. Mediterranean Journal of Social Sciences-MJSS, 
8 (2). pp. 307-316. ISSN 2039-9340(Print) / 2039-2117 (Online).

 – Temelkov, Zoran (2016) Banks’ new competitors.
 –  LAP Lambert Academic Publishing, Germany. ISBN 978-3-659-84595-

6.
 Учество во проекти:
 – Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Apostolov, 

Mico and Atanasovski, Drasko and Magdinceva Sopova, 
Marijaand Temelkov, Zoran and Josheski, Dushko and Miteva Kolevska, 
Natasa (2017) Можности и перспективи за развој на туризмот во 
сливот на Црна Река. 

Доц. д-р Татјана Бошков 
Скрипта: 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

538

Boskov, Tatjana (2017) Меѓународни финансии. ISBN 978-608-244-
380-5.

Книга: 
 – Boskov, Tatjana (2017) Exchange Rate, Wage Indexation, External 

Shocks and Competition. LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN 
978-3-659-79842-9

Автор /носител и наслов на научен труд: 
 – Boskov, Tatjana (2017) EU Concergence: South East Europe Six Facing 

Macroeconomic Challenges. International Journal of Information, 
Business and Management, 9 (2). pp. 31-40. ISSN 2076-9202 (Print) 
ISSN 2218-046X (Online)

 – Boskov, Tatjana and Drakulevski, Ljubomir (2017) Strategic and Finance 
Management – Determining Factors for the Success of the Companies 
in the Business World. Calitatea - acces la succes (Quality - Access to 
Success), 18 (157). pp. 119-123. ISSN 1582-2559

 – Boskov, Tatjana and Temelkov, Zoran and Zezova, 
Aleksandra (2017) Euroisation in the Western Balkans: The Evidence for 
Macedonian Economy. Mediterranean Journal of Social Sciences-MJSS, 
8 (2). pp. 307-316. ISSN 2039-9340(Print) / 2039-2117(Online)

 – Boskov, Tatjana (2017) Creating Successful Management through Risk 
Exposure Detection and Access to Finance of the Company.Quality - 
Access to Success, 18 (156). pp. 116-118. ISSN 1582-2559

 – Boskov, Tatjana and Bishev, Gligor and Radjenovic, Zarko and Zezova, 
Aleksandra (2017) An Empirical Research on the Correlation between 
Human Capital and Career Success: Serbian and Macedonian Banking 
Sector. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8 (1). pp. 279-284. 
ISSN 2039-2117 (online) ISSN 2039-9340 (print)

 – Boskov, Tatjana and Radjenovic, Zarko and Pantic, 
Anđela (2017) E-Business Efficiency of Healthcare Organizations in 
the Context of Cloud Computing. In: Third International Scientific 
Conference ERAZ 2017 “Knowledge Based Sustainable Economic 
Development”, 08.06.2017, Belgrad,Srbija.

 – Boskov, Tatjana and Bishev, Gligor and Vrcelj, Nevena (2016) What 
Drives Credit Euroization In Emerging Countries? The Evidence for 
Macedonia. In: LIMEN 2016 Leadership & Management: Integrated 
Politics of Research and Innovations, 15 Dec 2016, Belgrade, Serbia.

Број на трудови во коавторство: 
 – Radjenovic, Zarko and Boskov, Tatjana and Pantic, Anđela (2017) Serbian 

Hydropower Plants Selection Based on Elementary Turbine Parameters 
Using Multi- Criteria Decisions Making. In: International Scientific 
Conference EMAN 2017 “Economics & Management: Globalization 
Challenges”, 30 March 2017, Ljubljana, Slovenia.

 – Bishev, Gligor and Boskov, Tatjana (2017) EU Convergence, Structural 
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Adjustments and Growth: Is SEE6 Catching Up? International Journal 
of Information, Business and Management, 9 (1). pp. 75-93. ISSN 2076-
9202 (Print) ISSN 2218-046X (Online)

 – Sajnoski, Krste and Madzova, Violeta and Boskov, Tatjana (2017) The 
relationship between the attitudes of Marx, Keynes and the New Keynesians 
towards the economic crisis. Journal of Sustainable Development, 7 (17). 
pp. 132-148. ISSN 1857-8519

 – Radjenovic, Zarko and Boskov, Tatjana (2017) Human Capital and 
Its Impact on the Career Success: Serbian and Macedonian Banking 
Sector. International Journal of Information, Business and Management, 
9 (1). pp. 94-107. ISSN 2076-9202

 – Sajnoski, Krste and Boskov, Tatjana and Josifovska, 
Antonija (2016) Settlement of the Debt Crisis In A Member State of the 
Monetary Union and in a Country Having Its Own Currency. Journal of 
Sustainable Development, 6 (16). pp. 77-92. ISSN 1857-8519.

 – Bishev, Gligor and Boskov, Tatjana (2016) De-Euroisation in Macedonia: 
Is Euroisation Irreversible? In: International Balkan and Near Eastern 
Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series-Prilep 
/ Republic of Macedonia, October 28-29-30, 2016, University of “St. 
Kliment Ohridski” Bitola, Republic of Macedonia, Faculty of Economics 
- Prilep.

 – Bishev, Gligor and Boskov, Tatjana and Radjenovic, Zarko (2016) Exchange 
Rate Regime and Economic Growth: The Evidence For Republic of 
Macedonia.

 –  In: LIMEN 2016 Leadership & Management: Integrated Politics of 
Research and Innovations, 15 Dec 2016, Belgrade, Serbia.

 – Zezova, Aleksandеra and Boskov Tatjana (2017) HRM Communications 
and HCC Satisfaction Facingthe Banking Sector. LAP LAMBERT 
Academic Publishing. ISBN 978-620-2-07370-7.

Учество во проекти: 
- Истражувач во проектот„Детерминирање на туристичките настани 

во Источниот регион на Република Македонија“проект на ФТБЛ 
финансиран од Фондот за научноистражувачка работа на УГД, 
Одлука бр. 0201-165/6 од 29.1.2015 (Универзитетски сенат) и Одлука 
бр. 0801-139/31 од 27.1.2015 (Фонд за НИП)

- Евалуатор на буџет при проект во рамките на CISS Palermo, Italy 
2017.

- Панелист во проект во рамките на CISS Palermo, Italy 2017.

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл. 
- EMAN Conference 30.03.2017 Љубљана, Словенија.
- ERAZ 2017 “Knowledge Based Sustainable Economic Development” 

Koнференција, 08.06.2017, Белград, Србија.
- IBANESS - Koнференција, Економски факултет - Прилеп, 28/29/30 

октомври 2016.
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- Учество на конференција LIMEN во Белград, Србија, 15 декември 
2016 г.

- Учество на Hebrew University of Jerusalem, Ерусалим, Израел, 
ноември 2016 г.

Д-р Оливер Филипоски

Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
- Metodijeski, Dejan and Ackovska, Marija and Petroska Angelovska, 

Neda and Filiposki, Oliver (2017) Екотуризам. Longurov. ISBN 978-
608-66037-1-7.

- Ackovska, Marija and Petroska Angelovska, Neda and Metodijeski, 
Dejan and Filiposki, Oliver (2017) Економика и организација на 
угостителството. Longurov. ISBN 978-608-66037-0-0.

Број на трудови во коавторство: 
- Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Srebrenkoska, Vineta and 

Filiposki, Oliver and Lazarevski, Ilija and Jovanovic-Malinovska, 
Ruzica (2017) Application of methods and techniques for quality in the 
Macedonian companies. Quality - Access to Success, 18 (160). pp. 73-78. 
ISSN 1582-2559.

- Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver and Taskov, Nako and Krivokapić, 
Zdravko and Jovanovic, Jelena (2017) Motivation: A significant factor 
for quality  assurance in Macedonian companies. International Society 
for Development and Sustainability (ISDS), 6 (9). pp. 1170-1183. ISSN 
2186-8662.

- Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and 
Lazarevski, Ilija and Srebrenkoska, Vineta and Gjorshevski, Hristijan 
(2017) Measuring the Business Results in the Macedonian Companies. 
TEM Journal, 6 (3). pp. 558-566. ISSN 2217-8309 / 2217-8333 (Online).

- Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and Lazarevski, 
Ilija and Gjorshevski, Hristijan (2017) The Success of Projecting and 
Implementing Quality System in the Macedonian Companies. TEM 
Journal, 6 (2). pp. 372-379. ISSN 2217-8309.

- Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Srebrenkoska, Vineta and 
Filiposki, Oliver and Lazarevski, Ilija and Jovanovic-Malinovska, Ruzica 
(2017) Analysis of the current conditions in the Macedonian companies 
concerning the quality of products, services and processes. Quality - 
Access to Success, 18 (156). pp. 65-72. ISSN 1582-2559.

- Mitreva, Elizabeta and Pancev, Donco and Gjorshevski, Hristijan and 
Filiposki, Oliver and Metodijeski, Dejan (2017) The implementation 
of the Quality Costs Methodology in the Public Transport Enterprise in 
Macedonia. TEM Journal, 6 (1). pp. 153-161. ISSN 2217-8309.

- Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver and Taskov, Nako (2017) The 
Need for Employee Education and Training in Macedonian Companies. 
International Journal of Management Excellence , 9 (1). pp. 1033-1039. 
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ISSN 2292-1648.
- Metodijeski, Dejan and Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and 

Filiposki, Oliver (2017) Public-Public Partnership and Tourism 
Development Strategy: The Case of Municipality of Gazi Baba in 
Macedonia. International Journal of Social, Behavioral, Educational, 
Economic, Business and Industrial Engineering, 11 (4). pp. 846-850. 
ISSN 2010-376X.

- Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and 
Filiposki, Oliver and Andreeva, Jasmina (2017) Tourism legislation 
and policy: Review of tourism law in selected Balkan countries. Book 
of Proceedings Economic and Social Development, 22nd International 
Scientific Conference on Economic and Social Development – “The 
Legal Challenges of Modern World”. pp. 368-375. ISSN 1849-7535.

- Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver and Krivokapić, Zdravko and 
Jovanovic, Jelena and Taskov, Nako (2017) Leadership – dedication to 
the Quality Management System and customer focus in Macedonian 
companies. In: 24th International Scientific Conference on Economic and 
Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”, 13-14 
Oct 2017, Warsaw, Poland.

- Metodijeski, Dejan and Filiposki, Oliver (2017) Tourism policy and 
security: The case of terrorism. In: 4th International Conference 
Terrorism, migrations, refugees – contemporary challenges on cultural 
identities, heritage, economy, tourism and media, 17-19 Jan 2016, Ohrid, 
Macedonia.
Учество на проекти:

- Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Srebrenkoska, Vineta and 
Filiposki, Oliver and Lazarevski, Ilija (2016) Developing a model for 
performance improvement of business processes by an application of 
benchmarking strategy based upon examples of innovation. [Project] (In 
Press).

- Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Koteski, Cane and Mitreva, 
Elizabeta and Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja and Josheski, 
Dushko and Filiposki, Oliver and Kovacevik, Kristina (2015) Историско 
– географски пресек на туризмот и угостителството во Република 
Македонија. [Project] (Unpublished).

- Заменик координатор, Еразмус + проект, KA2 - Cooperation for 
Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships 
for higher education, “Shaping the Future Education in Tourism” – FET, 
Универзитет „Гоце Делчев“, Факултет за туризам и бизнис логистика.

Д-р Душко Јошески

Скрипта: 
 – Josheski, Dushko and Apostolov, Mico (2017) Микроекономија и 

Макроекономија (избрани теми)-скрипта. ISBN 978-608-244-368-3.
 – Josheski, Dushko and Apostolov, Mico (2017) Микроекономија и 
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Макроекономија (избрани теми)-практикум (збирка задачи).ISBN 
978-608-244-369-0.
Автор /носител и наслов на научен труд: 

 – Josheski, Dushko (2016) Институциите и технолошките иновации како 
поттикнувачи на економскиот раст во мали и отворени економии. PhD 
thesis, Faculty of Information and communication technologies -Bitola, 
St. Clement of Ohrid University of Bitola.

Број на трудови во коавторство:
 – Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija and Vegova, 

Ubavka (2017) Co-Determination of Labor and Competitiveness: 
Evidence From Sample of Small Firms From R. Macedonia. Balkan and 
Near Eastern Journal of Social Sciences, 3 (3). pp. 79-87. ISSN 2149-
9314.

 – Josheski, Dushko and Eftimoski, Dimitar (2016) Application of IS-MP-IA 
model and Taylor rule to CESEE economies. Economics and Culture, 13 
(1). pp. 5-13. ISSN 2256-0173.

 – Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Angelkova, Tanja and Metodijeski, 
Dejan and Josheski, Dushko (2016) Historical–Geographic Overview Life 
Cycle of Tourism and Hospitality in Dojran and Dojran Lake in Republic 
of Macedonia. International Journal of Humanities and Social Science 
Invention , 5 (12). pp. 24-31. ISSN 2319 – 7722 / (Print): 2319–7714.

 – Dimitrov, Nikola and Magdinceva Sopova, Marija and Josheski, 
Dushko (2016) Role of the modern entrepreneurship in the development 
of the health tourism in Republic of Macedonia. International Journal of 
Business and Management Invention (IJBMI), 5 (10). pp. 102-106. ISSN 
2319-8028, (Print): 2319-801X.

Учество во проекти: 
 – Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Koteski, Cane and Mitreva, 

Elizabeta and Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja and Josheski, 
Dushko and Filiposki, Oliver and Kovacevik, Kristina (2015) Историско 
– географски пресек на туризмот и угостителството во Република 
Македонија. [Project] (Unpublished).

 – Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko and Apostolov, 
Mico and Atanasovski, Drasko and Magdinceva Sopova, 
Marijaand Temelkov, Zoran and Josheski, Dushko and Miteva Kolevska, 
Natasa (2017) Можности и перспективи за развој на туризмот во 
сливот на Црна Река. [Project] (Submitted).

М-р Душица Санева
Број на трудови во коавторство: 

 – Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Taskov, Nako and Sofijanova, 
Elenica and Saneva, Dusica and Naseva, Dijana (2016) The influence of 
the garlic extract on the chemical composition, microbiological status 
and the sensory characteristics of minced pork meat and the semi-durable 
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sausage.
 – Macedonian journal of animal science, 6 (1). pp. 41-46. ISSN 1857 -7709.

Учество во проекти: 
 – Учесник на конференција за туризам и логистика на ФТБЛ 

координатор за туристички водич, придружник и раководење со 
туристичка агенција.

 – Учесник во проект „Модел за подобрување на перформансите во 
хотелската индустрија и туризмот во Македонија“.

 – Учесник во проект од Erasmus+ „Shaping the Future Education in 
Tourism“.

М-р Наташа Митева 
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на 

трудот
 – Natasha Miteva, Marija Ackovska, “THE IMPACT OF HOTEL CHAINS 

ON THE CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY”, International 
Scientific Conference on Economics and Management EMAN 2017, 30 
March, Ljubljana, Slovenia. 

Учество во проекти: 
Ерасмус +.
М-р Анета Стојановска-Стефанова

Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Учебник:

 – Atanasoski, Drasko and Stojanovska-Stefanova, Aneta (2017) Царинска 
управна постапка, во подготвителна фаза за објавување.

Скрипта:
 – Atanasoski, Drasko and Stojanovska-Stefanova, Aneta (2016) Право на 

договорите во меѓународниот промет - скрипта. ISBN 978-608-244-
367-6. 
Практикум:

 – Atanasoski, Drasko and Stojanovska-Stefanova, Aneta (2016) Право на 
дoговорите во меѓународниот промет - практикум. ISBN 978-608-
244-366-9.
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на 

трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 

 – Stojanovska-Stefanova, Aneta (2017) International Relations and Policy 
Development of the Republic of Macedonia. In: Proceedings book: 
International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’17) 
“The Rural Business Development in the Balkan Region”. International 
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Burch University, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, pp. 7-20. ISBN 
ISSN: 2303-4564

 – Стојановска- Стефанова Анета, (2017), „Унапредување на 
социјалната заштита преку развојот на бесплатните форми на туризам 
во Република Македонија“, Зборник на трудови од Научно-Стручна 
Конференција „Состојби и перспективи во туризмот, економијата 
и бизнис логистиката“, мај 2017, Факултет за туризам и бизнис 
логистика, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Македонија.

 – Стојановска- Стефанова Анета, (2017), „Културни преобразби кај 
државите во услови на глобализација“, Зборник на трудови од Втората 
меѓународна научна конференција ФИЛКО - филологија, култура 
и образование, 10-12 мај 2017, Воронешки државен универзитет, 
Русија и Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Македонија.

 – Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Chacorovski, 
Zoran (2017) Influence of the politics on freedom of the media. US China 
Law Review, 14 (5). pp. 311-319. ISSN 1548-6605 (Print) 1930-2061 
(online).

 – Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Chacorovski, 
Zoran (2017) Human Rights as a subject of world politics US China Law 
Review, 14 (6). pp. 321-334. ISSN 1548-6605 (Print) 1930-2061 (online).

 – Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Chacorovski, 
Zoran (2017) Democracy and media—Types of theories for means of 
mass communication US China Law Review, 14 (6). pp. 363-376. ISSN 
1548-6605 (Print) 1930-2061 (online).

 – Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Chacorovski, 
Zoran (2017) International Recognition of the countries and the foreign 
policy (theories and precedents) US China Law Review, 14 (5). pp. 271-
283. ISSN 1548-6605 (Print) 1930-2061 (online).

Број на трудови во коавторство: 1
 – Chacorovski, Zoran and Atanasoski, Drasko and Apostolov, 

Mico and Stojanovska-Stefanova, Aneta (2017) South Sudan Vehicle 
Workshop Hazardous Waste Management. Journal of Traffic and 
Transportation Engineering, 5 (4). pp. 157-169. ISSN 2328-2142.

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.:
- International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’17) 

“The Rural Business Development in the Balkan Region”, International 
Burch University, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina.

- Научно-стручна конференција „Состојби и перспективи во туризмот, 
економијата и бизнис логистиката“, мај 2017, Факултет за туризам и 
бизнис логистика, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Македонија.

- Втора меѓународна научна конференција ФИЛКО - филологија, 
култура и образование, 10-12 мај 2017, Воронешки државен 
универзитет, Русија и Универзитет “Гоце Делчев“-Штип, Македонија.
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НОВИ ИЗБОРИ НА НАСТАВНИЧКИ И СОРАБОТНИЧКИ 
КАДАР 

Р. 
бр Име и презиме Звање Област Избор/реизбор

1. Д-р Дејан 
Методијевски

вонреден 
професор

туристичка политика 
и хотелиерство

Реизбор
Билтен бр. 191 од 

1.6.2017

2. Д-р Оливер 
Филипоски доцент

бизнис менаџмент 
и економика 
на туризам и 

угостителство

Избор
Билтен бр. 191 од 

1.6.2017

3. М-р Цветанка 
Ристова

асистент - 
докторанд

хотелски 
инженеринг

Избор
Билтен бр. 191 од 

1.6.2017

4. Д-р Душко 
Јошески доцент

економска теорија 
и менаџмент во 

администрацијата

Избор
Билтен бр. 196 од 

15.9.2017

5. Д-р Снежана 
Бардарова

насловен 
доцент

економика на 
претпријатијата и 

економика на јавни 
служби

Избор
Билтен бр. 196 од 

15.9.2017

Други активности 
Печатење на информатори: 

- Информатор за студенти 2016/2017 година, за прв циклус студии.
- Печатење на Зборник на трудови од Научно-стручната трибина, 

одржана на 28 мај 2015 година во Штип.

Организирање и реализација на теренска настава 
- Теренска настава во Негорска Бања, Катлановска Бања, 

Североисточна Македонија, Меѓународен саем за туризам во Београд, 
Солун, аеродром Александар Велики, Логистички и осигурителни 
компании и др. 

Организирање и одржување на предавања од страна на гости-
предавачи 
- Гостин-предавач на тема “Energy efficiency in hotel industry” at the 

University of Ljubljana, Slovenia, October 2016 (Host professor: Irena 
Nancoska Serbec, Faculty of Education, University of Ljubljana).

- Организирана посета на НБРМ за студентите од петти семестар 3 
година БА (Скопје) по предметот Деловно планирање. Присуство 
на предавање од Весна Кондратенко - одговорно лице за ризици во 
Кабинет на гувернерот и Весна Филиповска - директор во Дирекција 
за финансии, сметководство и контрола на тема „Процесот на 
планирање во Народната банка на Република Македонија“, 16.10.2016 
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г.
- Организирана посета на Агенција за промоција и поддршка на 

туризмот на Република Македонија, за студентите од петти семестар 
3 година (ГИД-Скопје), Скопје, 28.11.2016 г.

- Организирана посета на Нумизматички музеј на НБРМ за студентите 
од втор семестар 1 година БЛ (Скопје), 6.3.2017 г.

- Организирана посета на Државен завод за статистика на Република 
Македонија, за студентите од втор семестар 1 година (ГИД и Туризам-
Скопје), Скопје, 20.3.2017 г.

- Организирано предавање на гостин-предавач Биљана Пејоска 
Ристеска, Извршен директор на Стопанската комора за туризам на 
Македонија, на тема „СКТМ како форма на делување во развојот на 
туризмот во Македонија“ за студентите од ГИД и Туризам (Скопје) 
– 1 година, по предметот Економика на угостителство и туризам, 
8.5.2017 г.

- Организирано предавање на гостин-предавач Нина Неданоска, 
директорка на секторот за корпоративно и инвестициско банкарство 
во Охридска банка на тема „Финансиска поддршка за компании: 
процес на кредитирање во Охридска банка Societe Generale Group“ 
за студентите од БА (Скопје) – втор семестар 1 година, по предметот 
Основи на економија, 8.5.2017 г.

- На ден 29.11.2016 г. (вторник) во Наставниот центар – Скопје се 
одржа предавање на тема „Како се изгради македонскиот бренд 
- ГОРСКА“ пред студентите од втора година на дисперзираните 
студии во Скопје. Предавањето беше дел од наставната програма по 
предметот Менаџмент на мали и средни бизниси, а истото го одржа 
дел од ТОП МЕНАЏМЕНТОТ на компанијата Горска, Божидар 
Ивановски.

- На ден 26.10.2016 г., пред студентите од четврта година на Факултетот 
за туризам и бизнис логистика, во Наставниот центар – Скопје се 
одржа предавање на тема „Улогата на Институтот за стандардизација 
за поддршка на македонскиот бизнис на европскиот и глобален 
пазар“. Предавањето беше дел од наставната програма по предметот: 
Системи за квалитет и стандарди, а истото го одржа д-р Ружица 
Јовановиќ- Малиновска – раководител на Одделението за обука при 
ИСРМ.

- Јавен настап на доц. д-р Татјана Бошков на тема: “An Empirical 
Research for Estimating Potential Currency Crisis: Macedonia and...“. 

- Истражување на доц. д-р Татјана Бошков за списанието „Kапитал” 
на тема: „Валутни кризи – мерења и предвидување“, јуни 2017 г.

- Студиски престој на доц. д-р Татјана Бошков, во Hebrew University of 
Jerusalem, Израел, ноември 2016 г.

- Координатор на професионалната пракса во Шпаркасе банка, доц. 
д-р Татјана Бошков.

- Организирање на крводарителска акција во Наставен центар Скопје.
- Испраќање на месечни извештаи на одговорното лице вон. проф. д-р 
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Дејан Методијески од наставен центар Скопје до УГД.
- Учество на Отворен форум за дискусија на тема: „Рурален и одржлив 

туризам во прекуграничниот регион на Бугарија и Македонија – 
предизвици и можности“ (30.6.2017, Струмица).

- Учество со студенти на XII – International Culinary festival, (6-
9.04.2017, Супетар – Остров Брач, Хрватска).

- Учество на единица за спроведување на проектот „Локална и 
регионална конкурентност“ (24.3.2017, Струмица).

- Учество на конференција за „Preduzetništvo u turizmu“, Beogradski 
sajam turizma (25.2.2017, Белград).

- Учество на III – Меѓународен конгрес за туризам и хотелски 
менаџмент - МЕКСТ (25-27.11.2016, Нови Сад, Србија).

- Учество на Rural Development Forum,како дел од проектот 
“Establishing Rural Development Network for Joint Research Cooperation 
(17-18 November, 2016, Skopje).

- Учество на прва Меѓународна конференција и работилница за 
туризам и хотелски менаџмент (4-6.11.2016, Скопје).

- Учество на три обуки одржани во текот на 2016/2017 во Скопје и 
Охрид во Хотел Дувет, на тема „Туристички дестинации“ со проф. 
Пиетро Берители од Универзитењтот во Сент Гален од Швајцарија 
(професори од УГД – ФТБЛ - вон. проф. д-р Цане Котески, вон. 
проф. д-р Златко Јаковлев, вон. проф. д-р Билјана Петрвска и доц. 
д-р Тања Ангеловска Петковска).

- Други активности на наставниот и соработнички кадар на ФТБЛ. 

Учество на професори и студентите на натпревари и други 
манифестации во периодот од 15.9.2016-14.9.2017 г.
- Учество на професори и студенти и организирање на Меѓународна 

конференција и работилница на тема под наслов „ Култура, вино, 
гастрономија – алтернативни форми на туризмот“ за студентите по 
туризам и угостителство која се реазлизира во периодот од 4.11.2016 
до 6.11.2016 г. во Скопје.

- Учество на професори и студенти на Меѓународна средба на 
студентите по туризам и угостителство на тема „Култура и односи 
до јавноста во туризмот“ која се одржа во Шибеник, Р. Хрватска во 
периодот од 28.10 до 30.10.2016 година.

- Учество на професори и студенти и присуство на 3. Меѓународен 
конгрес за студенти кој се одржа во Нови Сад, Р. Србија, во периодот 
од 25.11.2016 до 27.11.2016 год.

- Учество на професори и студенти и присуство на Меѓународен 
гастрономски натпревар „Вкусовите на Босна и Херцеговина“ – 2016 
г. во периодот од 23.11.2016 до 26.11.2016 г.

- Интерни натпревари за студентите на насоките Гастрономија, 
исхрана и диететика, Туризам и Хотелско-ресторанска насока – 
Штип, Гевгелија и Скопје кои се одржаа во втората половина на мај 
2017 г. во Конгресен центар на УГД - Плачковица.
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- Учество на професори и студенти на меѓународен настан Отворени 
денови на Академија за кулинарство - ХРЦ – Софија.

- Професори и студенти од наставен центар Штип, Скопје и Гевгелија 
во периодот од 23.2.2017 до 27.2.2017 г. посета на Саем за туризам 
кој ќе се одржува во Белград, Р. Србија.

- Учество на професори и студенти на XII Меѓународен кулинарски 
фестивал „Бисер Мора“ 2017 г., кој ќе се одржува во Супетар, Брач, 
Р. Хрватска во периодот од 6.4.-2017 до 9.4.2017 г.

- Учество на професори и студентите околу организацијата на 
Традиционална изложба под наслов „Туристичко-гастрономска 
изложба на алтернативни форми за развој на туризмот“, која се одржа 
на 25.4.2017 година во Гевгелија, активно учество имаа студентите 
од насоките Гастрономија, исхрана и диететика – Скопје и Штип, 
Хотелско-ресторанска насока – Скопје и Штип, Туризам – Скопје и 
Штип, Бизнис логистика – Скопје и Бизнис администрација – Скопје.

- Учество на професори и студенти на Туризмијада која се реализира 
во Будва, Р. Црна Гора, во периодот од 2.5. до 7.5.2017 година.

- Учество на професори и студенти на Отворени денови на УГД на 
јавни медиуми на УГД. 

- Учество на професори и студенти на други промотивни активности 
на ФТБЛ. 

- Учество на вон. прод. д-р Дејан Методијески на XIX Меѓународна 
конференција за туризам, Лисабон, 16-17.4.2017 г.

Останати активности
Во април 2017 година, во хотел „Аполонија“во Гевгелија беше 

организирана традиционална изложба деветта по ред, на тема„ Туристичко-
гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризмот“. На 
изложбата од страна на студентите беа подготвени разновидни домашни 
специјалитети, како и разни стари народни носии и предмети кои некогаш 
се користеле во домаќинставта. На изложбата активно учество земаа 
студенти од студиска програма туризам. Изложбата масовно беше 
посетена од граѓаните на Гевгелија и опкружувањето.

Во текот на ноември месец 2016 година на Факултетот за туризам 
и бизнис логистика стартуваше шестта генерација на студенти на втор 
циклус- постдипломски студии, насока Меѓународен туризам, и петта 
генерација на насока – модул Бизнис логистика, и трета генерација за 
новата студиска програма за втор циклус по Гастрономија, исхрана и 
диететика. Во текот на декември 2016 г. стартува и втора генерација на 
трет циклус студии по Туризам и угостителство, со 7 студенти. 

Во текот од 2011 до денес (2017) година Факултетот за туризам и 
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, успешно 
реализиара проект „Тур ретур“ кој вклучува обуки и полагање за 
туристички водич, туристички придружник и раководител на туристичка 
агенција. До 2017 година успешно ја завршија обуката и полагале над 500 
кандидати. 
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Согласно со наставните програми од страна на предметните 
наставници реализирани се поголем број посети на бањи, музеи, 
археолошки локалитети, хотели, ресторани, туристички агенции, саеми, 
јавни транспортни претпријатија, реализирани се екскурзии, теренски 
наставни часови, теренска настава (Кратово, Старо Нагоричане, Кокино) 
и сл. Со цел студентите да добијат актуелни знаења, поавтентични 
сознанија и искуства, од страна на наставниците, како гости предавачи 
се покануваат надворешни стручни лица и експерти од соодветна област. 

Професионална, феријална пракса во земјата и странство
Во текот на летните месеци сите студенти на ФТБЛ реализираа 

задолжителна феријална пракса во реномирани и познати хотели, 
ресторани, туристички агенции, други угостителски објекти, разни мали 
и средни претпријатија во Гевгелија, Штип, Охрид, Струмица, Радовиш, 
Неготино, Берово, Кочани, Дојран, Преспа, Скопје, Куманово, Маврово, 
Попова Шапка и други места во Република Македонија. Додека, пак, 
студените од студиската програма Бизнис логистика реализирааат 
феријална пракса во разни осигурителни, шпедитерски друштва, агенции 
и други разни други бизнис компании.

Студенти на ФТБЛ се активни учесници на разни туристички и 
гастрономски манифестации во Гевгелија (11. „Смоквијада“ на 20.8.2017 
со учество на екипа од студенти од ФТБЛ), во Штип („Пастрмајлијада“), 
во Скопје (на повеќе манифестации) и на други места.

Поголем број професори и студени во текот на 2016/2017 година 
беа учесници на повеќе манифестации и натпревари по гастрономија и 
туризам во разни места во Р. Македонија, Р. Хрватска, Р. Србија, Р. Црна 
Гора, Р. Бугарија и Р. Грција. 

Во функција на професионална пракса студентите на ФТБЛ учестуваа 
и на Меѓународниот саем за туризам во Београд и Солун. 

Во Штип, на 27 мај 2017 година се одржа Втора научно-стручна 
конференција на тема „Состојби и перспективи во туризмот, еко но-
мијата и бизнис логистиката во Република Македонија“ со меѓународен 
карактер на која учестуваа над 30 учесници, од кој поголемиот број беа 
студенити на втор и трет циклус студии на ФТБЛ. На Научно-стручната 
конференција учестуваа професори и студенти од Бугарија, Грција, 
Србија и Косово. 

Првата меѓународна конференција за студенти од туризам и 
угостителство, организирана од студентите на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика во 2016 година, 3-4 ноември 2016 година во Скопје.

Студенти на ФТБЛ, 26 април, хотел „Аполонија“ - Гевгелија ја 
организираа деветта по ред изложба на традиционални и алтернативни 
форми на туризам. 

Учество на студенти на гастрономски натпревар и освоено второ и 
трето место (сребрен и бронзен медал) на Меѓународниот гастрономски 
натпревар одржан во Скопје, 18-19.10.2016 г. 
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Учество во Втора меѓународна средба на студенти од туризам и 
угостителство, Шибеник, 28-30.10.2016 г. 

Учество на студенит и професори на гастрономски натпревар 
и освоено второ и трето место (сребрен и бронзен медал) на Петти 
меѓународен гастрономски натпревар, Широки Брјег, 23-26.11.2016 г. 

Учество на Втор натпревар во дестинации, гастрономско и 
ресторанско работење, организирани од страна на Факултетот за туризам 
и бизнис логистика на 1.6.2017 г., Плачковица.

Учество на XIII Меѓународна конференција за услужен сектор, 
Охрид, 6-7.10.2016 г.

Учество на студенти и професори на XII Меѓународен кулинарски 
фестивал, Брач, Хрватска, 6-9.4.2017 г.
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ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ

Вовед 
Факултетот за природни и технички науки во студиската 2016/2017 

година едуцираше високостручни кадри од областа на: рударството, 
геологијата, градежното инженерство, индустриската логистика, 
инженерството за заштита на животната средина, архитектурата и дизајнот, 
географијата и биологијата. Мисијата на Факултетот е да го поттикнува 
развојот на когнитивни и трансферабилни вештини кај студентите, 
потребни за поголема продуктивност и долгорочен професионален развој, 
односно нивна оспособеност за решавање на проблеми од соодветната 
струка и примена на информациските технологии, поттикнување на 
самостојната работа и соработка со стручни лица од други области. Ова 
е постигнато со квалитетно студирање преку перманентно унапредување 
на организирањето на студиите и концептот на наставата, но и на 
научноистражувачките и апликативните активности на Факултет за 
природни и технички науки во изминатава студиска 2016/2017 година.

Декан 
Проф. д-р Зоран Десподов
zoran.despodov@ugd.edu.mk

Продекан
Доц. д-р Ѓорги Димов
Gorgi.dimov@ugd.edu.mk

Секретар
М-р Нада Донева
nada.doneva@ugd.edu.mk

Технички секретар
М-р Ана Станковска
ana.petrovska@ugd.edu.mk
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 Избор на декан
Наставно-научниот совет на Факултет за природни и технички науки 

на седницата одржана на 9.7.2015 г. со Одлука бр. 1702-203/4 од 10.7.2015 
година ја започна постапката за утврдување на еден или повеќе кандидати 
за избор на декан на Факултет за природни и технички науки. 

Со Одлука бр. 1702-231/4 од 27.8.2015 година, Наставно-научниот 
совет на единицата ја утврди следнава листа на кандидати за избор на 
декан на единицата: 
1. Проф. д-р Орце Спасовски - редовен професор на Факултет за 

природни и технички науки и 
2. Проф. д-р Зоран Десподов - редовен професор на Факултет за 

природни и технички науки. 

Ректорот на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, со Одлука бр. 0204-
968/9 од 15.9.2015 година, за декан на Факултет за природни и технички 
науки го избра проф. д-р Зоран Десподов, а Универзитетскиот сенат на 
113. седница одржана на 15.9.2015 година, ја потврди Одлуката на ректорот 
на Универзитетот за избор на декан на Факултет за природни и технички 
со Одлука бр. 0201-970/10 од 15.9.2015 година. 

Структура

Ред. бр. Презиме и име Звање

1. Десподов Зоран декан (редовен) професор

2. Голомеов Благој редовен професор

3. Серафимовски Тодор редовен професор

4. Боев Блажо редовен професор

5. Крстев Борис редовен професор

6. Делипетров Тодор редовен професор

7. Шијакова Иванова Тена редовен професор

8. Панов Зоран редовен професор

9. Спасовски Орце редовен професор

10. Петров Гоше редовен професор

11. Мирчовски Војо редовен професор
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12. Голомеова Мирјана редовен професор

13. Дамбов Ристо редовен професор

14. Стефанова Виолета редовен професор

15. Лепиткова Соња редовен професор

16. Тасев Горан вонреден професор

17. Стојанова Виолета вонреден професор
18. Донева Николинка вонреден професор

19. Делипетрев Марјан вонреден професор

20. Донева Благица доцент

21. Димов Ѓорги доцент (продекан)

22. Хаџи-Николова Марија доцент

23. Каранакова Стефановска 
Радмила

доцент

24. Зенделска Афродита доцент

25. Мијалковски Стојанче доцент

26. Аџиски Ванчо асистент докторант

27. Станковска Ана технички секретар

28. Донева Нада секретар

29. Миланова Љуба библиотекар

30. Серафимовска Васка лаборант

31. Ристова Сања референт на студентска служба

32. Манасков Зоран лаборант

33. Лазарова Маја лаборант

34 Самарџиски Бобан лаборант

Катедри во состав на Факултет за природни и технички науки

Катедрите во рамки на институтите на Факултет за природни 
и технички науки се основна форма на организирање на наставната, 
научноистражувачката, применувачката, односно апликативната работа.

Институт за геологија
Катедра за геологија и геофизика
Дипломираните студенти по геологија стекнуваат знаења за 

природните геолошки процеси, еволуцијата на континентите и океаните, 
за историскиот развој на Земјата и некогашната геолошка средина, 
за внатрешната градба на литосферата и механизмите на делување на 
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ендогените процеси (тектоника, магнетизам, сеизмика), за фотогеолошката 
интерпретација и др. Дипломираните студенти се стручњаци во доменот 
на основните геолошки истражувања, кои претставуваат основа за 
хидрогеолошките и инженерско-геолошките истражувања, како и 
истражувањата на наоѓалиштата на минерални суровини.

Геофизиката е научна дисциплина која ја изучува прироДатум, 
дејствувањето и последиците од дејствувањето на силите врз природната 
средина. Геофизиката ги развива своите методи низ директно набљудување 
на полињата дефинирани со силите и низ набљудување на појавите на 
физичката интеракција. Дипломираните студенти по геофизика стекнуваат 
знаења за инструментите за геофизички мерења, начинот на мерење и 
интерпретација на резултатите од мерењата, решавање на практични 
математички и физички проблеми. Врз основа на инструменталните 
мерења тие се оспособени да ја интерпретираат градбата на просторот под 
Земјината површина.

Раководител на Катедрата за геологија и геофизика е проф. д-р Гоше 
Петров.

Катедра за петрологија, минералогија и геохемија
Дипломираните студенти на оваа катедра се стекнуват со детални 

знаења од минералогија, петрологија и геохемија, како науки кои се 
занимават со изучување на минерали, карпи, како и содржината и 
распределбата на хемиските елементи во минералите, карпите, почва, вода, 
атмосфера и живиот свет. Минералозите петролозите и геохемичарите се 
неопходни во разни индустриски гранки, како архитектура, градежништво, 
хемиска индустрија, земјоделство и др. 

Студентите се оспособени за практична и научноистражувачка 
работа преку изучување на минерали, карпи и современи неоргански 
соединенија, нивните структурни карактеристики, квалитет, обработка на 
скапоцени минерали и архитектонско-градежен материјал, како и заштита 
на човековата средина од различни минерални загадувачи. 

Раководител на Катедрата за петрологија, минералогија е геохемија 
е проф. д-р Блажо Боев.

Катедра за лежишта на минерални суровини и економска 
геологија

На Катедрата за лежишта се изучува проблематиката на генезата 
на минералните суровини, како основа за истражување и металогенетска 
анализа. Наставната програма опфаќа проспекција на минералните 
суровини, планирање, програмирање и проектирање на различни 
геолошки истражувања на минералните суровини. Дипломираните 
инженери стекнуваат практични знаења за пресметка на рудните резерви, 
што е мошне значајно за успешно геолошко работење на рудникот преку 
рудничката геологија како посебна дисциплина. Значајно место има 
геолошко-економската оценка на наоѓалиштата за металични, неметалични 
и енергетски минерални ресурси и менаџментот на минералните суровини, 
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како и економиката, менаџментот и маркетингот на геолошките 
истражувања, кои во склад со концептот за одржлив развој и потребите на 
геоекологијата, овозможуваат активна улога на истражените минерални 
суровини во подмирувањето на потребите на различни стопански гранки.

Раководител на Катедрата за лежишта на минерални суровини и 
економска геологија е проф. д-р Тодор Серафимовски.

Катедра за хидрологија и геотехника
Геотехниката е интердисциплинарна научна област која претставува 

спој меѓу геологијата и техничките науки, пред сè градежништвото 
и рударството. Дипломираните инженери се стекнуваат со знаења за 
истражување на теренот за потребите за урбанистичко планирање, 
проектирање и градење на објекти од висока градба, патишта, железнички 
пруги, аеродроми, тунели, мостови, брани, како и истражување и санација 
на свлечишта, одрони и заштита на животната средина.

Хидрологијата е наука која ја проучува подземната вода со сите 
аспекти на нејзиното формирање и постоење во корелација со геолошките, 
хидрометеоролошките и други фактори. Цели на истражување на 
подземните води претставуваат: оцена на резервите, квалитетот и 
условите на заштита од загадување и прекумерна експлоатација, како и 
оцена на можноста за нивно користење за водоснабдување, наводнување, 
флаширање, бањско лекување, туризам, топлификација и друго. 
Хидрогеологијата ги решава проблемите на одводнување на рудниците, 
земјоделското земјиште, тунелите, сообраќајниците, депониите, урбаните 
зони и др.

Раководител на Катедрата за хидрологија и геотехника е проф. д-р 
Војо Мирчовски.

Институт за рударство

Катедра за минерална технологија
Минералната технологија претставува мошне важна гранка на 

техничките науки, која се занимава со изучување на можностите за 
економично разделување на минералните суровини на корисни и некорисни 
компоненти. Се засновува врз современите достигнувања на физиката, 
хемијата, електрохемијата, колоидната хемија и др.

Минералната технологија и нејзиниот постојан развој има и 
општествено и стопанско значење, бидејќи овозможува зголемување на 
рудните резерви со воведување на мошне сиромашни и комплексни руди, 
општо земено неквалитетни суровини во индустриските процеси, што 
директно влијае на стопанскиот развој и општеството во целина.

Со наставниот план на студиската програма за минерална 
технологија, дипломираните инженери стекнуваат знаења кои можат да ги 
применат во различни области на стопанството поврзани со минералните 
суровини. Стекнатите знаења ќе им овозможат успешно водење на било 
кој технолошки процес за третирање на металични или неметалични 
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минерални суровини, благородни и ретки метали, примена на нови 
технологии во минералната технологија, рециклирање на секундарните 
суровини, како и процеси од областа на заштита на животната средина.

Раководител на Катедрата за минерална технологија е проф. д-р 
Благој Голомеов.

Катедра за површинска експлоатација и механика на карпи и 
тлото

На Катедрата за површинска експлоатација се обезбедуваат знаења 
од технологијата на површинска експлоатација, експлоатација и обработка 
на архитектонско - градежен камен, дупчење и минирање, проектирање и 
менаџмент и механика на карпи и тлото. Овој профил на дипломираните 
инженери им овозможува да бидат креатори на технолошкиот процес 
во површинската експлоатација, самостојно и тимски да проектираат во 
рударските институти и други проектантски организации, самостојно 
да работат бизнис планови, да бидат консултанти, да вршат надзор во 
рударството, да организираат набавка и продажба на рударски машини, 
да работат на геомеханички и геотехнички истражни теренски и 
лабораториски работи, во градежни фирми, при фундирање на објекти и 
други геотехнички работи.

Раководител на Катедрата за површинска експлоатација и механика 
на карпи и тлото е проф. д-р Зоран Панов.

Катедра за подземна експлоатација
Катедрата за подземна експлоатација обезбедува дипломирани 

инженери со неопходните стекнати знаења за подземна експлоатација 
на минерални суровини, изработка на јамски простории, специјални 
подземни објекти, вентилациско инженерство, планирање, проектирање, 
раководење и управување со истите, како и процеси од областа на заштита 
на животната средина.

Раководител на Катедрата за подземна експлоатација е проф. д-р 
Зоран Десподов.

Институт за градежно инженерство и архитектура 
Катедра за архитектура
Катедрата за архитектура се фокусира на дизајнирање и предлози 

за отворен простор, како градски плоштади, улици и паркови, предлог - 
проекти за реставрирање и стратегии за конзервација од големи размери. 

Планирањето и урбанизмот е поле во експанзија кое ги опфаќа 
регионалното и стратешкото просторно планирање и дизајнирање. Тоа 
се фокусира на дизајн на околината и урбан дизајн во средни до големи 
размери (на пример, стратегии за регенерација, крајбрежја, шуми и речни 
корита). 

Курсот овозможува прогрес кон професионални квалификации по 
дипломирањето, како и опфаќање на методите на дизајн на околината и 
урбан дизајн и нивна примена во поинаков професионален контекст. Ќе 
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се обработуваат теми како што се регенерација, креирање на средината 
и процена на влијанието врз околината, како и соработка со планери, 
инженери и архитекти.

Катедра за дизајн и технологија на мебел и ентериер
Катедрата има за цел да ги воведе студентите во процесот на 

проектирање на мебел и ентериер. Тоа се остварува преку запознавање 
на проектниот процес и поимите конструкција, обликување, проектната 
програма итн. Еден од главните акценти се става на станот и неговите 
функции, искористувањето на просторот и неговото опремување. 
Како посебно значаен дел во оформувањето на просторот, се изучува: 
проектирање на мебел преку антропометриски, функционални и естетски 
барања, круцијално значајни во формирањето на квалитетно дизајниран 
производ; технологии на мебели од дрво пластика и метал (регали, витрини 
и комоди, кујни, столици, маси, канцелариски, училишен, детски и друг 
мебел); технологии на производи на ентериерот и екстериерот; специјални 
производи од дрво, пластика, метал и др.; својства и квалитет на мебел 
и ентериерни производи; поим и критериуми, показатели на својствата, 
функционалност, издржливост и квалитет на материјалите. 

Раководител на Катедрата за дизајн и технологија на мебел и ентериер 
е проф. д-р Катерина Деспот.

Катедра за градежно инженерство
На Катедрата за градежно инженерство се развиваат потребните 

квалификации во инженерската наука се изучуваат основните концепти 
на инженерството, материјали, притисоци, структури, инженерско 
проектирање и комуникации, математика, компјутери и проектирање 
и конструкција во транспортната инфраструктура. Ќе се користи 
информатичката технологија и компјутерски програми за проектирање. 
Предвидена е многу практична работа во конструкција, компјутери и 
наука. 

Вклучена е поширока работа со градежни материјали, проектирање, 
структури, набљудување, почви и карпи, геотехника и фундирање, 
квантитет и финансии, изучување на законските регулативи и управување 
со договори и проекти. Подрачјето на курсевите за инфраструктурни 
објекти е предвидено во набљудување и геотехника за да се унапреди 
теоретското учење со практично искуство.

Институт за индустриско инженерство, менаџмент и 
логистика

Катедра за индустриска логистика
Дипломираните студенти на оваа катедра стекнуваат знаења од 

областа на индустриската логистика, односно од дејноста која се занимава 
со оптимизирање на просторот и времето во функција на најмали трошоци. 
Студентите ќе добијат знаења за деловни функции и научни дисциплини 
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кои се занимаваат со координација на сите движења на материјалот, 
производите и стоките во физички, информациски и организациски 
поглед, односно изучување на кружниот процес на набавка, производство 
и продажба, па сѐ до крајниот потрошувач.

Лаборатории во рамки на Факултет за природни и технички 
науки

За реализација на практичната работа на студентите и за развивање 
на нови методи и техники на научноистражувачка работа, во рамки 
на Факултет за природни и технички науки, се формираат следниве 
лаборатории:

Лабораторија за минералогија, петрологија и геохемија
Во оваа лабораторија се вршат минералошки и петролошки 

испитувања на разни минерални суровини.

Лабораторија за минерална технологија
Оваа лабораторија е оспособена за дробење, мелење, ситнење и 

класирање на минералните суровини. 

Хемиска лабораторија
Во оваа лабораторија се вршат хемиски испитувања на минерали, 

карпи, почва, вода и др. 

Микроскопска лабораторија
Оваа лабораторија врши одредување на микроскопските 

карактеристики на петрогени и металични минерали, како и одредување 
на структура, текстура и минерален состав на карпите.

Физичка лабораторија
Оваа лабораторија е оспособена за изведување на вежби по предметот 

Физика, односно одредување на физичко-механичките карактеристики на 
материјалите.

Лабораторија за геофизика
Оваа лабораторија располага со инструменти за магнетни и 

геоелектрични мерења. 

Лабораторија за геомеханика
Во оваа лабораторија се врши дефинирање на геомеханичките 

карактеристики на карпестите маси.

Теренска лабораторија за животна и работна средина и 
електронска микроскопија

Лабораторијата располага со опрема која е намената за контрола на 
квалитативните и квантитативните параметри на амбиенталниот воздух 
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во реални услови и реално време, како и на утврдување на нивото на 
персонална експозиција на одделни штетности. 

Во рамки на делот за електронска микроскопија се проучува 
морфологијата и хемискиот состав на најразлични материјали (висок 
и низок вакуум). Покрај примената на различни геолошки дисциплини 
(минерологија, петрологија, кристолографија, палеонтологија), SEM 
метоДатум е погодна и за испитување и во областа на рударството, 
технологијата, електрониката, индустриските стакла, керамиката и 
порцеланот, за заштита на спомениците, во металургијата, машинството, 
градежништвото, стоматологијата, фармацијата, медицината, биологијата 
и др.

Извештаj од одржаните седници на Наставно-научниoт совет

11. седница, 28.9.2016 година
1. Наставна проблематика;
2. Донесување на Одлука за усвојување на Завршен извештај за 

научноистражувачки проект под наслов „Спектроскопска и 
структурна карактеризација на ендемични и ретки минерали“ чиј 
главен истражувач е проф. д-р Блажо Боев.

3. Донесување на Одлука за усвојување на Завршен извештај 
за научноистражувачки проект под наслов „Структурно - 
металогенетски проучувања во Република Македонија“ чиј главен 
истражувач е проф. д-р Тодор Серафимовски.

4. Донесување на Одлука за усвојување на Завршен извештај за 
научноистражувачки проект под наслов „Металогенетски и 
геохемиски проучувања на наоѓалиштата на неметални минерални 
суровини на Селечка Планина, Р. Македонија“ чиј главен истражувач 
е проф. д-р Орце Спасовски.

5. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на 
наставник во сите звања за наставно-научните области минералогија, 
петрологија и геохемија на Факултет за природни и технички науки 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

6. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на 
асистент-докторанд за научното поле рударство на Факултет за 
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

7. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на 
асистент-докторанд за научното поле применета геологија и геофизика 
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.

8. Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на 
Конкурс објавен на 2.9.2016 година во дневниот весник „Утрински 
весник“ за избор на наставник во сите звања за наставно-научната 
област транспортни и извозни постројки - еден извршител на 
Факултет за природни и технички науки;

9. Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на 
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Конкурс објавен на 2.9.2016 година во дневниот весник „Утрински 
весник“ за избор на наставник во сите звања за наставно-научните 
области експлоатација на слоевити лежишта и механика на карпите 
и тлото - еден извршител на Факултет за природни и технички науки.

10. Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на 
Конкурс објавен на 2.9.2016 година во дневниот весник „Утрински 
весник“ за избор на наставник во сите звања за наставно-научните 
области експлоатација на неслоевити лежишта и длабинско дупчење 
- еден извршител на Факултет за природни и технички науки.

11. Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на 
Конкурс објавен на 2.9.2016 година во дневниот весник „Утрински 
весник“ за избор на наставник во сите звања за наставно-научните 
области геотектоника и регионална геологија - еден извршител на 
Факултет за природни и технички науки.

12. Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на 
Конкурс објавен на 209.2016 година во дневниот весник „Утрински 
весник“ за избор на наставник во сите звања за наставно-научната 
област хидрологија/хидрогеологија - еден извршител на Факултет за 
природни и технички науки.

13. Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на 
Конкурс објавен на 2.9.2016 година во дневниот весник „Утрински 
весник“ за избор на наставник во сите звања за наставно-научните 
области економска геологија и лежишта на минерални суровини - 
еден извршител на Факултет за природни и технички науки.

14. Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на 
Конкурс објавен на 2.9.2016 година во дневниот весник „Утрински 
весник“ за избор на наставник во сите звања за наставно-научната 
област подготовка на минерални суровини - еден извршител на 
Факултет за природни и технички науки.

15. Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на 
Конкурс објавен на 2.9.2016 година во дневниот весник „Утрински 
весник“ за избор на наставник во сите звања за наставно-научната 
област минералогија - еден извршител на Факултет за природни и 
технички науки.

16. Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на 
Конкурс објавен на 2.9.2016 година во дневниот весник „Утрински 
весник“ за избор на наставник во сите звања за наставно-научните 
области изградба на јамски простории и механизација и автоматизација 
во рудниците - еден извршител на Факултет за природни и технички 
науки.

17. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија по 
објавен Конкурс во дневниот весник „Утрински весник“ на 2.9.2016 
година за избор на наставник во сите звања за наставно-научната 
област транспортни и извозни постројки - еден извршител на 
Факултет за природни и технички науки;

18. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија по 
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објавен Конкурс во дневниот весник „Утрински весник“ на 2.9.2016 
година за избор на наставник во сите звања за наставно - научните 
области експлоатација на слоевити лежишта и механика на карпите 
и тлото - еден извршител на Факултет за природни и технички науки.

19. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија по 
објавен Конкурс во дневниот весник „Утрински весник“ на 2.9.2016 
година за избор на наставник во сите звања за наставно - научните 
области експлоатација на неслоевити лежишта и длабинско дупчење 
- еден извршител на Факултет за природни и технички науки.

20. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија по 
објавен Конкурс во дневниот весник „Утрински весник“ на 2.9.2016 
година за избор на наставник во сите звања за наставно-научните 
области геотектоника и регионална геологија - еден извршител на 
Факултет за природни и технички науки.

21. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија по 
објавен Конкурс во дневниот весник „Утрински весник“ на 2.9.2016 
година за избор на наставник во сите звања за наставно - научната 
област хидрологија/хидрогеологија - еден извршител на Факултет за 
природни и технички науки.

22. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија по 
објавен Конкурс во дневниот весник „Утрински весник“ на 2.9.2016 
година за избор на наставник во сите звања за наставно - научните 
области економска геологија и лежишта на минерални суровини - 
еден извршител на Факултет за природни и технички науки.

23. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија по 
објавен Конкурс во дневниот весник „Утрински весник“ на 2.9.2016 
година за избор на наставник во сите звања за наставно-научната 
област подготовка на минерални суровини - еден извршител на 
Факултет за природни и технички науки.

24. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија по 
објавен Конкурс во дневниот весник „Утрински весник“ на 2.9.2016 
година за избор на наставник во сите звања за наставно - научната 
област минералогија - еден извршител на Факултет за природни и 
технички науки.

25. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија 
по објавен Конкурс во дневниот весник „Утрински весник“ на 
2.9.2016 година за избор на наставник во сите звања за наставно-
научните области изградба на јамски простории и механизација 
и автоматизација во рудниците - еден извршител на Факултет за 
природни и технички науки.

26. Донесување на Одлука за изменување на Одлука бр. 2202-311/12 од 
9.12.2011 година за формирање на Комисија за проверка на учебници 
од македонски автори кои се користат на Факултет за природни и 
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

27. Донесување на Одлука за замена на член на дисциплинска комисија 
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
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Делчев“ - Штип од редот на студентите.
28. Донесување на Одлука за именување на заменици на членовите на 

дисциплинската комисија на Факултет за природни и технички науки 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

29. Донесување на Одлука за одобрување на преноќевање на проф. д-р 
Воин Чокорило, редовен професор на Рударско-геолошки факултет 
при Универзитетот во Белград.

30. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 
магистерски труд на кандидат Гоце Златков под наслов „Епитермално 
наоѓалиште на злато Плавица: металогенетски и економски 
карактеристики“.

31. Донесување на Одлука за одбивање на Барање за формирање на 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Миле Кокотов 
под наслов: „Планирање на електронски комуникациски мрежи“.

32. Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка 
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и 
технички науки.

33. Барања од вработени.
34. Барања од студенти.

12. седница, 19.10.2016 година
1. Донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлука 

бр. 1702-220/19 од 13.9.2016 година за покриеност на наставата 
и ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв 
циклус на универзитетски академски студии за зимски семестар 
во учебната 2016/2017 година во рамки на студиската програма 
Биологија на Факултет за природни и технички науки.

2. Донесување на Предлог-одлука за избор на наставник во наставно-
научно звање редовен професор за наставно-научната област 
геотектоника и регионална геологија на Факултет за природни и 
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

3. Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за 
монографијата „Хидрогеолошки и хидрохемиски карактеристики на 
подземните води од Пелагониската Котлина“ од авторите проф. д-р 
војо мирчовски и проф. д-р Блажо Боев. 

4. Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за 
монографијата „Одлучување во рударството“ од авторот проф. д-р 
Зоран Панов. 

5. Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Валентина 
Трајковска - Кашуба под наслов „Управување со отпадни батерии и 
акумулатори во Република Македонија - практики и трендови“.

6. Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Гоце Златков под 
наслов „Епитермално наоѓалиште на злато Плавица: металогенетски 
и економски карактеристики“.
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7. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 
магистерски труд на кандидат Андреј Кепески под наслов „Анализа 
на нивото на бучава и персоналната изложеност на бучава на 
работниците во рударството“.

8. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 
магистерски труд на кандидат Саре Сарафилоски под наслов: „Модел 
на реконструкција на процесите на контаминација во Дамјанско и 
Лакавичко Поле поврзано со процесирањето во рудникот „Бучим““.

9. Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка 
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и 
технички науки.

10. Барања од вработени.
11. Барања од студенти.

13. седница, 11.11.2016 година
1. Донесување на Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и 

програма за издавачка дејност на Факултет за природни и технички 
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за 2017 година.

2. Донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлука 
бр. 1702-220/19 од 13.9.2016 година за покриеност на наставата 
и ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв 
циклус на универзитетски академски студии за зимски семестар 
во учебната 2016/2017 година во рамки на студиската програма 
Географија на Факултет за природни и технички науки.

3. Донесување на Одлука за утврдување на потреба од кадар на Факултет 
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип за 2017 година.

4. Донесување на Одлука за формирање на работна група за изготвување 
на мислења по подзаконските акти кои произлегуваат од Законот за 
минерални суровини од редот на наставниците во рамки на Факултет 
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип.

5. Донесување на Одлука за усвојување на Барање за финансирање 
на научно - истражувачки проект под наслов „Геохемиски и 
физички истражувања во рамките на проектот LOREX (LORandite 
EXperiment)“, каде главен истражувач е проф. д-р Блажо Боев.

6. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 
докторска дисертација на кандидат м-р Радмила Каранакова-
Стефановска под наслов „Неконвенционални технологии на 
експлоатација на јаглени со минимизирање на емисијата на штетни 
гасови“.

7. Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Саре Сарафилоски 
под наслов „Модел на реконструкција на процесите на контаминација 
во Дамјанско и Лакавичко Поле поврзано со процесирањето во 
рудникот Бучим“.
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8. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 
магистерски труд на кандидат Љубица Калинова под наслов „Технички 
карактеристики и својства на полиетиленски и полипропиленски 
производи и нивно влијание врз животната средина“.

9. Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка 
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и 
технички науки.

10. Барања од вработени.
11. Барања од студенти.

 
14. седница, 23.11.2016 година

1. Донесување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за 
работа на деканот на Факултет за природни и технички науки при 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за академската 2015/2016 година 
за периодот од 15.9.2015 година до 14.9.2016 година. 

2. Донесување на Одлука за усвојување на Барање за финансирање на 
научноистражувачки проект под наслов „Проучување на геолошките, 
морфогенетските и геоеколошките карактеристики на рудните 
наоѓалишта во Република Македонија“, каде главен истражувач е 
проф. д-р Тодор Серафимовски.

3. Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за 
скриптата „Гасификација на јаглени“ од авторите проф. д-р Зоран 
Панов и ас. м-р Радмила Каранакова Стефановска. 

4. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 
магистерски труд на кандидат Ванчо Гоцевски под наслов „Оптимален 
избор на товарно-транспортна механизација при транспорт на руда и 
јаловина во рудници со подземна експлоатација“.

5. Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски 
труд „Анализа на положби за седење - стол“ на кандидат Екатерина 
Намичева.

6. Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка 
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и 
технички науки.

7. Барања од студенти.
 
15. седница, 2.12.2016 година

1. Наставна проблематика.
2. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација 

на студиската програма Петрологија, минералогија и геохемија, 180 
ЕКТС на трет циклус студии - докторски студии на Факултет за 
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

3. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на 
студиската програма Наоѓалишта на минерални суровини, 180 ЕКТС 
на трет циклус студии - докторски студии на Факултет за природни и 
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

4. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација 
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на студиската програма Геологија и геофизика, 180 ЕКТС на трет 
циклус студии - докторски студии на Факултет за природни и 
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

5. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација 
на студиската програма Хидрологија и геотехника, 180 ЕКТС на 
трет циклус студии - докторски студии на Факултет за природни и 
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

6. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација 
на студиската програма Рударство, 180 ЕКТС на трет циклус студии 
- докторски студии на Факултет за природни и технички науки при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

7. Донесување на Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните 
односи и работењето на Факултет за природни и технички науки при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

8. Донесување на Одлука за усвојување на Деловник за работа на 
Наставно - научниот совет на Факултет за природни и технички 
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

9. Донесување на Одлука за избор на наставник во наставно-научно 
звање вонреден професор за наставно-научните области изградба 
на јамски простории и механизација и автоматизација во рудниците 
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.

10. Донесување на Одлука за усвојување на Барање за финансирање 
на научноистражувачки проект под наслов „Идентификација на 
минералите од локалитетот Алинци (Црн Камен) со примена нa XRD 
и SEM - EDS методи“, каде што главен истражувач е проф. д-р Тена 
Шијакова-Иванова.

11.  Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот 
за монографијата „Наоѓалишта и појави на титаномагнетити во 
Република Македонија“ од авторот Орце Спасовски.

12.  Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Андреј Кепески 
под наслов „Анализа на нивото на бучава и персоналната изложеност 
на бучава на работниците во рударството“.

13. Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка 
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и 
технички науки.

14. Барања од студенти.

16. седница, 20.12.2016 година
1. Донесување на мислење за соодветноста на образованието од втор 

циклус студии на кандидатите за упис на трет циклус студии - 
докторски студии.

2. Донесување на Одлука за прием на кандидати на втор циклус на 
универзитетски академски студии во учебната 2016/2017 година 
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
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Делчев“ – Штип.
3. Донесување на Одлука за формирање на почесен научен одбор и 

организационен одбор за организација на настан по повод 40 - години 
од постоењето на Рударско - геолошки факултет - Факултет за 
природни и технички науки.

4. Донесување на Одлука за поништување на Одлука бр. 1702-309/16 
од 6.12.2016 година за усвојување на Елаборат за акредитација на 
студиската програма Рударство, 180 ЕКТС на трет циклус студии 
- докторски студии на Факултет за природни и технички науки при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

5. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација 
на студиската програма Површинска експлоатација, 180 ЕКТС на 
трет циклус студии - докторски студии на Факултет за природни и 
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

6. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација 
на студиската програма Подземна експлоатација, 180 ЕКТС на 
трет циклус студии - докторски студии на Факултет за природни и 
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

7. Донесување на Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на 
студиската програма Подготовка на минерални суровини, 180 ЕКТС 
на трет циклус студии - докторски студии на Факултет за природни и 
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

8. Донесување на Предлог - одлука за избор на наставник во наставно-
научно звање редовен професор за наставно - научната област 
минералогија на Факултет за природни и технички науки при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

9. Донесување на Предлог-одлука за избор на наставник во наставно 
- научно звање редовен професор за наставно - научната област 
подготовка на минерални суровини на Факултет за природни и 
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

10. Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Љубица 
Калинова под наслов „Технички карактеристики и својства на 
полиетиленски и полипропиленски производи и нивно влијание врз 
животната средина“.

11. Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка 
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и 
технички науки.

12.  Барања од студенти. 

17. седница, 29.12.2016 година
1. Наставна проблематика.
2. Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 

комисија за оценка на докторска дисертација на кандидат м-р Радмила 
Каранакова Стефановска под наслов „Неконвенционални технологии 
на експлоатација на јаглени со минимизирање на емисијата на штетни 
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гасови“.
3. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 

магистерски труд на кандидат Миле Кокотов под наслов „Планирање 
на електронски комуникациски мрежи“.

4. Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка 
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и 
технички науки.

5. Барања од вработени.
6. Барања од студенти.

1. седница, 31.1.2017 година

1. Наставна проблематика. 
2. Донесување на Предлог - одлука за повторен избор на наставник во 

наставно - научно звање редовен професор за наставно - научната 
област транспортни и извозни постројки на Факултет за природни и 
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

3. Донесување на Предлог-одлука за повторен избор на наставник во 
наставно-научно звање редовен професор за наставно - научните 
области експлоатација на слоевити лежишта и Механика на карпите 
и тлото на Факултет за природни и технички науки при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип. 

4. Донесување на Предлог-одлука за повторен избор на наставник во 
наставно - научно звање редовен професор за наставно-научните 
области геотектоника и регионална геологија на Факултет за 
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

5. Донесување на Предлог-одлука за повторен избор на наставник во 
наставно-научно звање редовен професор за наставно-научната 
област хидрологија/хидрогеологија на Факултет за природни и 
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

6. Донесување на Предлог-одлука за повторен избор на наставник во 
наставно-научно звање редовен професор за наставно-научните 
области економска геологија и лежишта на минерални суровини 
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип. 

7. Донесување на Предлог-одлука за повторен избор на наставник во 
наставно-научно звање редовен професор за наставно-научните 
области експлоатација на неслоевити лежишта и длабинско дупчење 
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип. 

8. Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на 
Конкурс објавен на ден 8-9.10.2016 година во дневниот весник 
„Утрински весник“ за избор на наставник во сите звања за наставно 
- научните области минералогија, петрологија и геохемија - еден 
извршител на Факултет за природни и технички науки.

9. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија 
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по објавен Конкурс во дневниот весник „Утрински весник“ на ден 
8-9.10.2016 година за избор на наставник во сите звања за наставно 
- научните области минералогија, петрологија и геохемија - еден 
извршител на Факултет за природни и технички науки. 

10. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на 
наставник во сите звања за наставно-научната област геохемија на 
Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип. 

11. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на 
наставник во сите звања за наставно-научната област експлоатација 
на слоевити лежишта на Факултет за природни и технички науки при 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

12. Донесување на Одлука за определување на бројот на членови на 
Наставно- аучен совет на Факултет за природни и технички науки при 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за летен семестар во учебната 
2016/2017 година. 

13. Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за 
монографијата „Минирања во специјални услови“ од авторот Ристо 
Дамбов. 

14. Донесување на Одлука за одобрување на преноќевање на проф. д-р 
Воин Чокорило, редовен професор на Рударско-геолошки факултет 
при Универзитетот во Белград. 

15. Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Ванчо Гоцевски 
под наслов „Оптимален избор на товарно - транспортна механизација 
при транспорт на руда и јаловина во рудници со подземна 
експлоатација“. 

16. Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Миле Кокотов 
под наслов „Планирање на електронски комуникациски мрежи“. 

17. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 
магистерски труд на кандидат Томчо Стојчев под наслов „Ергономска 
анализа на работно место во насока на превенција на повредите при 
работа и професионалните заболувања“.

18. Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка 
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и 
технички науки. 

19. Барања од вработени. 
20. Барања од студенти. 

2. седница, 21.2.2017 година
1. Наставна проблематика.
2. Донесување на Одлука за потврдување на веродостојноста на 

презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно 
работно време (ФРВ) од наставниците на Факултет за природни и 
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
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3. Донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлука 
бр. 1702-220/20 од 13.9.2016 година за покриеност на наставата 
и ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв 
циклус на универзитетски академски студии за летен семестар во 
учебната 2016/2017 година на Факултет за природни и технички 
науки.

4. Донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлука 
бр. 1702-134/29 од 13.5.2016 година за покриеност на наставата 
и ангажираност на наставничкиот кадар за втор циклус на 
универзитетски академски студии за летен семестар во учебната 
2016/2017 година во рамки на студиската програма Рударство на 
Факултет за природни и технички науки.

5. Донесување на Одлука за определување на бројот на студенти кои 
ќе се запишуваат на прв и втор циклус на универзитетски академски 
студии во учебната 2017/2018 година на Факултет за природни и 
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

6. Донесување на Одлука за коорганизирање на „6. Меѓународен 
симпозиум за рударство и заштита на животната средина“ во 
организација на Рударско - геолошки факултет при Универзитетот 
во Белград.

7. Донесување на Одлука за усвојување на Завршен извештај 
за научноистражувачки проект под наслов „Креирање на 
геоинформационен систем на Универзитетот ‘Гоце Делчев’“ чиј 
главен истражувач е проф. д-р Тодор Делипетров.

8. Донесување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за 
билатерален научноистражувачки проект под наслов „Продукти на 
распад на цврст руднички отпад од Sb-As-(-Cr) наоѓалиште Лојане 
(Република Македонија)“ чиј главен истражувач е проф. д-р Тодор 
Серафимовски.

9. Донесување на Одлука за вклучување на докторанди во реализирање 
на наставата на Факултет за природни и технички науки.

10. Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Томчо Стојчев 
под наслов „Ергономска анализа на работно место во насока на 
превенција на повредите при работа и професионалните заболувања“.

11. Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски 
труд „Персонална изложеност на бучава на вработените во металната 
индустрија“ на кандидат Славица Михова.

12. Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски 
труд „Логистика на залихите во рудниците“ на кандидат Слаџана 
Велиновска.

13. Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка 
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и 
технички науки.

14. Барања од студенти.
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3. седница, 27.3.2017 година
1. Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на 

Конкурс објавен на 21.3.2017 година во дневните весници „Утрински 
весник“ и „Нова Македонија“ за избор на наставник во сите звања за 
наставно - научната област петрологија - еден извршител на Факултет 
за природни и технички науки.

2. Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати 
на Конкурс објавен на ден 21.3.2017 година во дневните весници 
„Утрински весник“ и „Нова Македонија“ за избор на наставник во 
сите звања за наставно - научните области експлоатација на слоевити 
лежишта и длабинско дупчење - еден извршител на Факултет за 
природни и технички науки.

3. Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати 
на Конкурс објавен на 21.03.2017 година во дневните весници 
„Утрински весник“ и „Нова Македонија“ за избор на асистент-
докторанд за научните области експлоатација на неслоевити лежишта 
и организација и економика во рударството - еден извршител на 
Факултет за природни и технички науки.

4. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија по 
објавен Конкурс во дневните весници „Утрински весник“ и „Нова 
Македонија“ на ден 21.3.2017 година за избор на наставник во сите 
звања за наставно - научната област петрологија - еден извршител на 
Факултет за природни и технички науки.

5. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија по 
објавен Конкурс во дневните весници „Утрински весник“ и „Нова 
Македонија“ на ден 21.3.2017 година за избор на наставник во сите 
звања за наставно-научните области експлоатација на слоевити 
лежишта и длабинско дупчење - еден извршител на Факултет за 
природни и технички науки.

6. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија по 
објавен Конкурс во дневните весници „Утрински весник“ и „Нова 
Македонија“ на ден 21.3.2017 година за избор на асистент-докторанд 
за научните области експлоатација на неслоевити лежишта и 
организација и економика во рударството - еден извршител на 
Факултет за природни и технички науки.

7. Донесување на Одлука за усвојување на Завршен извештај за 
научноистражувачки проект под наслов „Неконвенционални методи 
на експлоатација на јаглени во Р. Македонија“ чиј главен истражувач 
е проф. д-р Зоран Панов.

8. Донесување на Одлука за усвојување на Завршен извештај за 
научноистражувачки проект под наслов „Дефинирање на локалните 
параметри на геомагнетната станица Плачковица во корелација со 
околните опсерватории“ чиј главен истражувач е доц. д-р Марјан 
Делипетрев.

9. Донесување на Одлука за усвојување на Барање за издавање 
на учебник по предметот Елементи на проектирање под наслов 
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„Елементи на проектирање“ од авторот проф. д-р Петар Намичев.
10. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 

магистерски труд на кандидат Златко Ефремоски под наслов 
„Хидрогеолошки карактеристики на Пелагониската Котлина“.

11. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка 
на магистерски труд на кандидат Љупче Ефнушев под наслов 
„Методологија за анализа на физичко - механички карактеристики 
кај градежно - технички камен“.

12. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 
магистерски труд на кандидат Дејан Чолаков под наслов: „Покривни 
градини“.

13. Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски 
труд „Анализа на безбедносната култура на работење во рударскиот 
сектор во Република Македонија“ на кандидат Лазе Атанасов.

14. Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски 
труд „Застапеноста на скандинавскиот дизајн во современото 
производство на мебел“ на кандидат Емилија Шопова.

15. Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски 
труд „Хидрогеолошки карактеристики на геотермалниот систем на 
бањата Кежовица - Штип“ на кандидат Дарко Герасимов.

16. Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка 
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и 
технички науки.

17. Барања од вработени.
18. Барања од студенти.

4. седница, 19.4.2017 година
1. Донесување на Одлука за избор на наставник во наставно-научно 

звање доцент за наставно-научната област петрологија на Факултет 
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип.

2. Донесување на Одлука за избор на наставник во наставно-научно 
звање доцент за наставно-научните области експлоатација на 
слоевити лежишта и длабинско дупчење на Факултет за природни и 
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

3. Донесување на Одлука за избор на асистент-докторанд за научните 
области експлоатација на неслоевити лежишта и организација и 
економика во рударството на Факултет за природни и технички науки 
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

4. Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот 
за практикумот „Механика на карпи“ од авторите проф. д-р Зоран 
Панов и д-р Радмила Каранакова Стефановска.

5. Донесување на Одлука за усвојување на Завршен извештај за 
научноистражувачки проект под наслов „Хидрогеолошки и 
хидрохемиски карактеристики на термалните води од геотермалниот 
систем ‘Кежовица’ - Штип“ чиј главен истражувач е проф. д-р Војо 
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Мирчовски.
6. Донесување на Одлука за усвојување на Завршен извештај 

за научноистражувачки проект под наслов „Проучување на 
дистрибуцијата на поточно рецентно и алувијално злато во Источна 
Македонија“ чиј главен истражувач е проф. д-р Виолета Стефанова.

7. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 
магистерски труд на кандидат Зоран Стоилов под наслов „Испитување 
на почви, површински и подземни води со влијание на растителни и 
анимални производи во Источна Македонија“.

8. Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка 
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и 
технички науки.

9. Барања од вработени.
10. Барања од студенти.

5. седница, 10.5.2017 година
1. Донесување на Одлука за распишување на Конкурс за избор на 

наставник во сите звања за наставно - научната област геофизика 
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.

2. Донесување на Одлука за дополнување на Одлука бр. 1702-53/9 од 
3.2.2017 година за определување на бројот на членови на Наставно 
- научен совет на Факултет за природни и технички науки при 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за летен семестар во учебната 
2016/2017 година.

3. Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за 
учебникот „Елементи на проектирање“ од авторот проф. д-р Петар 
Намичев.

4. Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Дејан Чолаков 
под наслов: „Покривни градини“.

5. Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски 
труд „Геолошки, морфолошки и економски моделирања на рудни 
жица бр. 4 од рудниците за олово и цинк „Злетово““ на кандидат 
Никола Богатиновски.

6. Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка 
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и 
технички науки.

7. Барања од вработени.
8. Барања од студенти.

6. седница, 26.5.2017 година
1. Наставна проблематика.
2. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за запишување 

студенти во прва година на прв циклус универзитетски академски 
студии во учебната 2017/2018 година на студиските програми во 
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рамки на Факултет за природни и технички науки.
3. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за запишување 

студенти во прва година на втор циклус универзитетски академски 
студии во учебната 2017/2018 година на студиските програми во 
рамки на Факултет за природни и технички науки.

4. Донесување на Одлука за реализација на теренска настава за 
студентите во рамки на студиската програма Геологија на Факултет 
за природни и технички науки;

5. Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на 
магистерски труд: „Управување со опасни супстанции - предизвици и 
перспективи“ на кандидат Тијана Тодева.

6. Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски 
труд „Влијание на индустриските процеси врз животната средина 
во Полошкиот и Скопскиот плански регион“ на кандидат Крсто 
Наумовски.

7. Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка 
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и 
технички науки.

8. Барања од вработени.

7. седница, 13.6.2017 година
1. Наставна проблематика.
2. Донесување на Одлука за покриеност на наставата и ангажираност 

на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус на 
универзитетски академски студии за зимски семестар во учебната 
2017/2018 година на Факултет за природни и технички науки.

3. Донесување на Одлука за покриеност на наставата и ангажираност 
на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус на 
универзитетски академски студии за летен семестар во учебната 
2017/2018 година на Факултет за природни и технички науки.

4. Донесување на Одлука за покриеност на наставата и ангажираност 
на наставничкиот кадар за втор циклус на универзитетски академски 
студии во учебната 2017/2018 година на Факултет за природни и 
технички науки.

5. Донесување на Одлука за распишување на конкурс за избор на 
наставник во сите звања за наставно - научната област геохемија 
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.

6. Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Златко Ефремоски 
под наслов: „Хидрогеолошки карактеристики на Пелагониската 
котлина“.

7. Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Зоран Стоилов 
под наслов „Испитување на почви, површински и подземни води со 
влијание на растителни и анимални производи во Источна Македонија“.
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8. Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Љупче Ефнушев 
под наслов „Методологија за анализа на физичко - механички 
карактеристики кај градежно - технички камен“.

9. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 
магистерски труд на кандидат Саше Павлов под наслов: „Улогата на 
глобалната логистика во управувањето со меѓународниот синџир на 
снабдување“.

10. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 
магистерски труд на кандидат Игор Стојчески под наслов „Современи 
технологии за отворање на етажа со метода на нископ во здрава 
и раздробена мермерна маса во функција на максимизирање на 
коефициентот на искористеност“.

11. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 
магистерски труд на кандидат Кире Колев под наслов „Логистика на 
производните процеси во текстилната индустрија“.

12. Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски 
труд „Организација на работен простор за лица со хендикеп“ на 
кандидат Владица Петровиќ.

13. Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка 
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и 
технички науки.

14. Барања од вработени.

8. седница, 30.8.2017 година
1. Наставна проблематика.
2. Донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлука 

бр. 1702-164/35 од 16.6.2017 година за покриеност на наставата 
и ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв 
циклус на универзитетски академски студии за зимски семестар 
во учебната 2017/2018 година на Факултет за природни и технички 
науки. 

3. Донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлука 
бр. 1702-164/35 од 16.6.2017 година за покриеност на наставата и 
ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус 
на универзитетски академски студии за зимски семестар во учебната 
2017/2018 година во рамки на студиската програма Инженерство на 
животна средина на Факултет за природни и технички науки.

4. Донесување на Одлука за ангажирање на наставници од Факултет за 
природни и технички науки за потребите на Воена академија „Генерал 
Михаило Апостолски“ - Скопје за прв циклус на универзитетски 
академски студии за зимски семестар во учебната 2017/2018 година.

5. Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на 
Конкурс објавен на ден 19.06.2017 година во дневниот весник „Нова 
Македонија“ за избор на наставник во сите звања за наставно - 
научната област геохемија - еден извршител на Факултет за природни 
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и технички науки.
6. Донесување на Одлука за утврдување на пријавени кандидати на 

Конкурс објавен на ден 19.6.2017 година во дневниот весник „Нова 
Македонија“ за избор на наставник во сите звања за наставно - 
научната област геофизика - еден извршител на Факултет за природни 
и технички науки.

7. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија 
по објавен Конкурс во дневниот весник „Нова Македонија“ на ден 
19.6.2017 година за избор на наставник во сите звања за наставно - 
научната област геохемија - еден извршител на Факултет за природни 
и технички науки.

8. Донесување на Одлука за формирање на Рецензентска комисија 
по објавен Конкурс во дневниот весник „Нова Македонија“ на ден 
19.6.2017 година за избор на наставник во сите звања за наставно - 
научната област геофизика - еден извршител на Факултет за природни 
и технички науки.

9. Донесување на Одлука за усвојување на Барање за издавање на 
учебник по предметот Градежништво во рударството под наслов 
„Градежништво во рударството“ од авторите проф. д-р Ристо 
Рибароски и проф. д-р Николинка Донева.

10.  Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Кире Колев 
под наслов: „Логистика на производните процеси во текстилната 
индустрија“.

11.  Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Саше Павлов 
под наслов „Улогата на глобалната логистика во управувањето со 
меѓународниот синџир на снабдување“.

12.  Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Игор Стојчески 
под наслов „Современи технологии за отворање на етажа со метода 
на нископ во здрава и раздробена мермерна маса во функција на 
максимизирање на коефициентот на искористеност“.

13.  Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 
магистерски труд на кандидат Снежана Јанкова-Петковска под 
наслов: „Професионална експозиција на гасови на работници кои 
работат на собирање на отпад во градска средина“.

14.  Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 
магистерски труд на кандидат Сања Лазарова под наслов: „Вертикални 
градини“.

15. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 
магистерски труд на кандидат Елена Николовска под наслов „Влијание 
на индустриските отпадни води од градот Скопје врз квалитетот на 
водата на реката Вардар“.

16. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка 
на магистерски труд на кандидат Дарко Герасимов под наслов 
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„Хидрогеолошки карактеристики на геотермалниот систем на бањата 
Кежовица - Штип“.

17.  Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка 
на магистерски труд на кандидат Висар Палоши под наслов 
„Реконструкција на автопатот А-1 - делница Велес - Катланово со 
посебен осврт на санација на коловозната конструкција на патните 
објекти“.

18.  Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски 
труд: „Кореалација помеѓу сеизмичките брзини и геомеханичките 
параметри на истражниот простор МХЕЦ Клепалска река“ на 
кандидат Соња Паунова.

19.  Донесување на Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски 
труд: „Систематска оценка на човечката грешка при несреќи во 
рударската индустрија во Република Македонија“ на кандидат Елица 
Лазаревска.

20.  Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка 
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и 
технички науки.

21. Барања од вработени.
22. Барања од студенти.

9. седница, 12.9.2017 година
1. Наставна проблематика.
2. Донесување на Одлука за ангажирање на визитинг професори на 

Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип.

3. Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Снежана Јанкова 
- Петковска под наслов: „Професионална експозиција на гасови на 
работници кои работат на собирање на отпад во градска средина“.

4. Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Дарко Герасимов 
под наслов: „Хидрогеолошки карактеристики на геотермалниот 
систем на бањата Кежовица - Штип“.

5. Донесување на Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска 
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Елена 
Николовска под наслов: „Влијание на индустриските отпадни води од 
градот Скопје врз квалитетот на воДатум на реката Вардар“;

6. Донесување на Одлука за формирање на комисија за оценка на 
магистерски труд на кандидат Милан Петковски под наслов „Анализи 
на несреќите при работа во Република Македонија во периодот од 
2007 до 2011 година според ESAW методологија“.

7. Донесување на Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка 
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и 
технички науки.

8. Барања од вработени.
9. Барања од студенти.
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Лабораторија за геофизика 
Р.бр. Вид на опрема Количина 

 Опрема за геомагнетни мерења  
1. Магнетометар Bison 2 

2. Магнетометар Geometrix 1 

 Опрема за електрични мерења  

3. Terrameter SAS 1000 1 

4. WADI 1 

 Опрема за мерење на електромагнетен смог  

5. Multidetektor II Profi 5 

6. Magnetic dosimeter 60 Hz 1 

7. Gausmeter 8532 1 

8. Triaxial ELF magnetic field meter 4090  1 

9. ELF 90 field monitor 1 

10. Hall effect Gaussmeter MG - 5DP 1 

11. FGM magnetometer 1 

 
Лабораторија за минерална технологија  

Оддел за рентген - дифрактометриска, рентген флуоросцентна спектроскопија, 

гранулометриска анализа и потециометриска анализа набавена со проект на Влада на 

РМ. 
Р.бр. Вид на опрема Количина 

1 

X-ray рентген дифрактометар 

X-ray флууросцентен спектрометар 

SPM 9000 (Scaning probe microskop) 

Particle size analyser (Гранулометар) 

Вибросито 

1 

2 

Ахатни мелници 

Лабораториска флотациска машина 

Лабораториска мелница 

КНЕЛСОН концентратор – гравиметриски 

Сет на сита ДИН, Tyler 

1 

3 Ротационо конусен разделувач на примерокот 1 

4 Антивибрациона маса 1 

5 Лабораториска дигитална вага со внатрешна калибрација 1 

6 pH метар 1 
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Лабораторија за механика на карпи и тлото 
Р.бр. Вид на опрема Количина 

1. Триаксиална келија  1 

2. Компресор 1 

3. Вакуум пумпа 1 

4. Сет за протекување (кондуктивност) 1 

5. Хидраулична преса за примероци 1 

6. Сет за прокторов опит 2 

 
 

Лабораторија за изработка на петрографски и рудни препарати 
Р.бр. Вид на опрема Количина 

1. Машина за сечење и брусење (Discoplan-TS). Машина за прецизно 

сечење и брусење на примероци со вакумски држач за три 

примероци за изработна на три петрографски препарати со 

димензии 27 x 46 mm, 28 x 48 mm или 30 x 45 mm или два 

петрографски препарати со димезии 1h 76.2 mm. 

 

1 

2. Дијамантска брусилка (Diamond Cup Wheel). За брусење на цврсти 

и крти материјали во машината за сечење и брусење (Discoplan-

TS). 

1 

3. Дијамантски диск (Diamond Cut-off Wheel). За мануелно сечење на 

минерали и композити кои имаат цбрсти фази, во машината за 

сечење и брусење (Discoplan-TS). 

 

1 

4. Адитив (Additive). Адитив за флуидот за ладење (зачтита на 

машината од корозија, подобрување на сечењето и квалитетот на 

ладење). 

 

1 

5. Машина за брусење и полирање (RotoPol-35). Машина за брусење 

и полирање со променлива брзина на вртење (40-600врт/мин, со 

чекор од 10 врт/мин) со заштитен поклопец (ROTLILI LID - за 

употреба со RotoPol-35 ili RotoPol -31). 

 

1 

6. Автоматски придвижувач на примероци (PdM-Force-20) Автоматски 

придвижувач на примероци заради подготовка за минералошки 

проби. За монтирање на и напојување од RotoPol-35. Средството за 

подмачкување е вклучено. Плочите за придвижување на 

примероците треба да се порачаат по одделно.  

 

1 

7 Плоча за придвижување на примероците (Specimen Mover Plate). 
Плоча за придвижување на примероците, за примена во PdM-Force-

20, за 8 примероци, 20 x 30 mm. 

1 

8 Држач на петрографски примероци - пропуштена светлина 1 
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(BORTY-Thin Section Holder). За истенчување на петрографските 

препарати. Вклучува стапчиња од бор карбид, 4 фолии со 

дебелинма од 8 μm. За стандардни стаклени примероци со 

димензии 27 x 46 mm, дијаметар на држачот 60 mm.  

9. Држзач на петрографски примероци – пропуштена светлина 

(TYNDS Thin Section Holder). За истенчување и полирање на 

петрографските препарати (стандардни стаклени примероци со 

димензии 27 x 46 mm). 

1 

10. Комплет од бакарни фолии (Set of Copper Foils). Дополнителен 

комплет од бакарни фолии за држачот на петрографски 

примероци.4 фолии со дебелина од 25 μm и 6 фолии со дебелина 

од 8 μm. 

10 

11. Диск за обработка- брусење (Cast Iron Lapping Disc). Диск со 

концентрирани навои, за обработка за минералошки примероци, 

дијаметар 300 mm. 

1 

12. Уред за импрегнација (CitoVac). Уред за вакуумска импрегнација. 

Довод на компримиран гас од околку 4.5 - 6 bar. И напојување од 1 x 

100-240 V / 50-60 Hz. 

1 

13. Носач на примероци (Mounting Cup Holder). За полесно ракување 

со примероците во уредот за импрегнација. Со подршка за сигурно 

сместување кога не е монтиран во уредот за импрегнација 

(CitoVac). Со позиции за 8 примероци (UnoForm 25/30 mm - 1¼"). 

1 

14. Прав од силициум карбид (Silicon Carbide Powder). Прав од 

силициум карбид за брусење минералошки и керамички примероци. 

Зрнавост 220, маса 500g. 

500 g 

15. Прав од силициум карбид (Silicon Carbide Powder).Прав од 

силициум карбид за брусење минералошки и керамички примероци. 

За користење со дискот за обработка. Зрнавост 1000, маса 300 g. 

300 g 

16. Покривни стакленца (Microcover Glass). За покривање на 

петрографските препарати (24 x 32 mm). 100 единици. 

100 pcs. 

17. EpoFiks комплет (EpoFix Kit). Епоксиден систем за изработка за 

препарати, со период на целосно зацврстување за околу 8 h при 

собна температура, без намаливање на волуменот, особено 

соодветен за вакуумска импрегнација. Проѕирна смола EpoFix 1 l, 

зацврстувач EpoFix 130 ml и неопходни петрочни материјали. 

130 ml 

18. Цинтетичка термопластична смола (Eukitt). Синтетичка 

термопластична смола за фиксирање на покривните стакленца врз 

петрографските примероци, 500 ml. 

500  
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Просторни услови  
Факултетот за природни и технички науки е лоциран во Кампус 2 на 

Универзитетот „Гоце Делчев“ во градот Штип, улица „Гоце Делчев” бр.89. 

Дисперзираните студии на ФПТН во градот Кавадарци се лоцирани во 

Наставен центар на УГД – Кавадарци, улица „Шишка” бб. 

Дисперзирани студии на ФПТН по Рударство и геологија во градот Скопје се 

лоцирани во Наставен центар на УГД – Скопје, улица „Александар Македонски” бр.24. 

Дисперзираните студии на ФПТН по Рударство и геологија во градот Прилеп се 

лоцирани во Наставен центар на УГД - Прилеп, улица „Леце Котески’’ бб Прилеп. 

 

Издавачка дејност  
Списаниjа: 

1. Geologica Macedonica, 31 ISSN 0352-1206 

2. Geologica Macedonica, 32 ISSN 0352-1206 

2. Natural resources and technologies, 2016, 

Учебници и скрипти:  

- Градежништво во рударството, Ристо Рибаровски, Николинка Донева. 

- Елементи на проектирање - проектирање на ентериер на јавни објекти, Петар 

Намичев. 

- Гасификација на јаглени Зоран Панов, Радмила Каранакова Стефановска. 

- Наоѓалишта и појави на титаномагнетити во Република Македонија, Орце 

Спасовски. 

- Стабилност на терен, Ристо Поповски 

- Хидрогеолошки и хидрохемиски карактеристики на подземните води од 

Пелагониската Котлина,Војо Мирчовски, Блажо Боев. 
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Научноистражувачка работа (проекти)  
Домашни/меѓународни проекти 

Датум 
од-до 

Наслов на 
проектот  Позиција  Опис на активностите во тек на проектот: 

 
 

2014-

2017 

Проучување на 

геолошките, 

морфогенетските и 

геоеколошките 

карактеристики на 

рудните 

наоѓалишта во 

Република 

Македонија (проект 

финансиран од 

УГД)  

Тодор 

Серафимовски 

главен 

истражувач  

Регионалните металогенетски истражувања и 

проучувања овозможуваат насочување на одредени 

детални геолошки истражувања на потенцијални 

локалитети со атрактивни минерални суровини од 

редот на бакар, злато, сребро и придружни метали. 

Нивното истражување повлекува и систематско 

проучување со цел да се добијат информации и за 

оние подлабоки делови од потенцијалниот простор 

за кои физички нема доволна пристапност. 

Софистицираните изотопски испитувања, 

испитувањата на ретките елементи, елементите 

од групата на ретките земји и современите 

моделирања на морфогенетските процеси 

овозможуваат формирање на модели на поедини 

рудни наоѓалишта или покрупни потенцијални 

простори за кои понатаму се користат соодветни 

детални геолошки истражувања. Моделирањето на 

рудоносните локалитети од редот на Плавица, 

Боров Дол, Петрошница, јужен дел на Кожуф, 

Двориште, Црвена Река, Балташница, Иловица, 

Кадиица и други, ќе биде во опсегот на интересот во 

рамките на овој проект и со реализирањето на 

ваквите студиски активности ќе се даде конкретен 

придонес во фазата на деталните истражувања на 

овие потенцијални простори. Процесирањето на 

минералните суровини во рамките на активните 

рудници, каков што е случајот со Саса, Злетово, 

Бучим и други, ја наметнуваат потребата од 

проучување на влијанието врз животната средина 

преку соодветни модели, кои го прикажуваат 

амбиенталното, дренажното и почвеното 

загадување во поширок опсег во атмосферата, 

вдолж современите речни текови и почвите и 

плодните земјишта околу активните капацитети. 

Во тој контекст биодостапноста е процес кој скоро 

редовно се вклучува во проучувањето на овие 

контаминенти. Потенцијалните простори, посебно 

во јужните делови на Кожуфската металогенетска 

област и пошироката околина на Иловица, 

претставуваат предизвик затоа што 

оперативните детални геолошки истражувања се 

делумно завршени, а делумно се активни, додека 

проучувањата на овие суровини се само во почетна 

фаза. 
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01. 07. 

2016 - 

30. 06. 

2018 

Продукти на 

распад на цврст 

руднички отпад од 

Sb-As-(-Cr) наоѓа-

лиштето Лојане 

Република 

Македонија, 

билатерален 

научноистражувачк

и проект 

Р.Македонија-

Австрија 

 

Тодор 

Серафимовски

,главен 

истражувач 

Целите на овој проект се: 

Идентификување на минерали или фази кои се 

најзастапен носители на антимон, арсен и хром во 

рамките на различните депонии или места за 

одлагање отпад кои се наоѓаат околу рудникот. 

Оваа минералошка карактеризација ќе вклучува: 

(i) Карактеризација на примарниот руден склоп во 

јаловинскиот материјал, со фокус на Аs- и Sb-

носните фази и нивните процеси на оксидација и 

моментални оксидациони состојби. 

(ii) Карактеризација на секундарниот минерален 

склоп, со фокус на дефинирање на приближните 

количества на секундарни арсенски и антимонски 

минерали, вклучително пост-рудните (фери) 

арсенати, антимонати и железни оксиди, како и 

нивното моментално или идно влијание врз 

животната средина. 

Предлози за соодветна санација на сите извори на 

загадување во околина на рудникот. 

Следниве специфични проучувања ќе бидат изведени 

заради добивање на детални познавања за 

минералогијата арсеносните и антимоносните фази 

во јаловинските примероци од наоѓалиштето Лојане 

и неговото влијание врз животната средина. 

Планирано е истражувањата да се извршат на 

Институтот за минералогија и кристалографија 

при Универзитетот во Виена (IMC-V), на Катедрата 

за минералогија и петрографија, но и на 

Природонаучниот музеј во Виена (NHM-V) 

[австриските партнери] како и на Факултетот за 

природни и технички науки при Универзитетот 

„Гоце Делчев", Штип, Македонија (GI-S) [македонски 

партнер]. 
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2017-

2018 

Идентификација 

на минералите од 

локалитетот 

Алинци (Црн 

Камен) со 

примена на XRD и 

SEM-EDS методи 

Тена 

Шијакова-

Иванова, 

главен 

истражувач  

Динамички реализацијата на овој научноистражувачки 

проект ќе се одвива во четири фази: Во првата фаза 

би се одвивале сите оние дејствија кои би го опфатиле 

првиот квартал од 2017 година, а кој се однесува на 

подготовка на проектната графичка документација, по 

која ќе се изведуваат теренските работи. Во првата 

фаза ќе бидат направени и теренските истражувања. 

Во оваа фаза на истражување ќе бидат земени 

различни примероци од повеќе места на локалитетот 

Алинци. Местата од каде ќе бидат земени 

примероците ќе бидат нанесени на геолошката карта. 

Од сите земени примероци ќе бидат издвоени само 

оние кои се сметаат за репрезентативни. Во втората 

фаза ќе се изврши сепарација на минералите со цел 

да се добијат чисти минерали. На сите издвоени 

минерали ќе им бидат одредени минералошките, 

кристалографските и кристалохемиските 

карактеристики. Ќе бидат направени и петрографски 

препарати за микроскопска обработка т.е. одредување 

на оптичките својства на некои од минералите. Во 

третата фаза ќе се вршат испитувањата на 

минералите со XRD и SEM -EDS методи.Последната 

четврта фаза ја резервираме за комплетно 

синтетизирање на сите добиени резултати и 

оформување на финалниот Извештај на проектот. 

Секој интересен податок кој ќе се добие од 

спроведеното истражување ќе биде предмет на јавно 

презентирање. 

 

-   
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Техничка опременост на лабораторите

Теренска лабораторија за животна и работна средина и 
електронска микроскопија

Објавени трудови 

Проф. д-р Зоран Десподов
1. Despodov, Zoran and Panov, Zoran and Mitic, Sasa (2017) Choice of 

optimal route for truck coal haulage from Mariovo mine to REK Bitola. 
Mining and Geology Today. 

2. Mijalkovski, Stojance and Despodov, Zoran and Mirakovski, Dejan 
and Adjiski, Vancho and Doneva, Nikolinka (2017) Methodology for 
optimization of coefficient for ore recovery in sublevel caving mining 
method. Underground Mining Engineering (30). pp. 19-27. ISSN 0354-
2904 

3. Adjiski, Vancho and Despodov, Zoran and Mirakovski, Dejan and 
Mijalkovski, Stojance (2016) Analysis for еfficiency of work in 
underground mine using a computer application. Natural Resources and 
Technologies, X (10). pp. 23-32. ISSN 185-6966 

4. Mijalkovski, Stojance and Despodov, Zoran and Doneva, Nikolinka 
and Adjiski, Vancho (2016) Ore losses in underground mines for metal 
minerals. Natural Resources and Technologies, X (10). pp. 5-21. ISSN 
185-6966 

5. Adjiski, Vancho and Mirakovski, Dejan and Despodov, Zoran and 
Mijalkovski, Stojance (2016) CFD simulation of the brattice barrier 
method for approaching underground mine fires. Mining Science, 23. pp. 
161-172. ISSN 2300-9586 

6. Doneva, Nikolinka and Despodov, Zoran and Mirakovski, Dejan and 
Hadzi-Nikolova, Marija and Mijalkovski, Stojance (2016) Reasons for 
difference between real and projected operating supplies for supporting 
during construction of ramps. Underground Mining Engineering (28). pp. 
1-7. ISSN 0354-2904 

7. Despodov, Zoran and Cekeroski, Todor and Adjiski, Vancho (2016) Some 
research to determine the capacity of truck haulage in open-pit mining. 
Transport & Logistics, 16 (38). pp. 1-10. ISSN 1451-107X 

8. Mijalkovski, Stojance and Despodov, Zoran and Doneva, Nikolinka and 
Adjiski, Vancho (2016) Modern trends of geodesy works in underground 
mine for lead and zinc “Sasa”. Mining and metallurgy engineering Bor 
(1). pp. 89-94. ISSN 2406-1395 

9. Mitic, Sasa and Makar, Nenad and Radosavljevic, Nenad and Despodov, 
Zoran (2016) Excavation between the levels H-910 and H-830 in the 
“Svinja Reka“ mine district of the “Sasa“ mine - Makedonska Kamenica. 
Mining and metallurgy engineering Bor. pp. 25-30. ISSN 2406-1395 

Проф. д-р Благој Голомеов
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1. Golomeov, Blagoj and Golomeova, Mirjana and Zendelska, Afrodita 
(2016) Environmental aspects of Sasa mine tailing dam No. 4 - M. 
Kamenica. Natural Resources and Technologies, 10 (10). pp. 73-82. 
ISSN 185-6966

Проф. д-р Борис Крстев
1. Krstev, Aleksandar and Krstev, Boris (2017) Mathematical modeling and 

using of the Matlab developed tools for industrial production and kinetic 
flotation modelling. Yearbook of the Faculty of Computer Science, 5 (5). 
pp. 13-20. ISSN 1857- 8691

Проф. д-р Блажо Боев
1. Boev, Ivan and Šorša, Ajka and Tasev, Goran and Serafimovski, Dalibor 

and Boev, Blazo (2017) Mineralogy and geochemistry of trace elements 
from Crven Dol – Alšar deposit (Republic of Macedonia). Geologica 
Macedonica, 31 (1). pp. 5-20. ISSN 0352-1206 

2. Stojanovska, Zdenka and Ivanova, Kremena and Bossew, Peter and 
Boev, Blazo and Zunic, Zora S. and Tsenova, Martina and Curguz, Zoran 
and Kolarz, P. and Zdravkovska, Milka and Ristova, Mimoza (2017) 
Prediction of long-term indoor radon concentration based on short-term 
measurements. Nuclear Technology & Radiation Protection, 32 (1). pp. 
77-84. ISSN 1452-8185 

3. Pavicevic, Miodrag and Henning, Walter and Bosch, Fritz and Uesaka, 
Tomohiro and Litvinov, Yuri and Kubo, Toshiyuki and Pejovic, Vladan 
and Amthauer, Georg and Anicin, Ivan and Boev, Blazo and Cvetkovic, 
Vladica (2017) Geochemical Determination of the Solar pp-Neutrino Flux 
with LOREX: A Progress Report. IOP Conf. Series: Journal of Physics: 
Conference Series, 888 (1). 

4. Prelevic, Dejan and Wehrheim, Simon and Reutter, Magnus and Boev, 
Blazo and Bozovic, Milica and Bogaard, Paul van den and Cvetkovic, 
Vladica and Schmid, Stefan M. (2017) The Late Cretaceous Klepa basalts 
in Macedonia (FYROM)— Constraints on the final stage of Tethys 
closure in the Balkans. Terra Nova, 29. pp. 145-153. 

5. Tasev, Goran and Serafimovski, Todor and Djordjevic, Tamara and Boev, 
Blazo (2017) Soil and groundwater contamination around the Lojane As-
Sb mine, Republic of Macedonia. 17th International Multidisciplinary 
Scientific GeoConference SGEM 2017, 17 (52). pp. 809-817. ISSN 
1314-2704 

6. Boev, Blazo and Šorša, Ajka and Boev, Ivan (2016) Geochemical and 
mineralogical characteristics of the central part of the Alšar deposit 
(Republic of Macedonia) with particular reference to investigations by 
X-ray diffraction. Geologica Macedonica, 30 (2). pp. 115-127. ISSN 
0352-1206 

7. Boev, Ivan and Mirakovski, Dejan and Hadzi-Nikolova, Marija and 
Boev, Blazo (2016) Квалитет на амбиентален воздух-суспендирани 
честички (ПМ-10) во областа Тиквеш. Geologica Macedonica, 4 (2). 
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pp. 459-466. ISSN 0352-1206 
8. Bermanec, Vladimir and Hrenovic, Jasna and Palinkas, Ladislav and 

Boev, Ivan and Boev, Blazo (2016) Geomicrobio Logical Observation in 
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Adjiski, Vancho (2016) Modern trends of geodesy works in underground 
mine for lead and zinc “Sasa”. Mining and metallurgy engineering Bor 
(1). pp. 89-94. ISSN 2406-1395 

Нови избори на наставнички и соработнички кадар 
Р. бр. Име и презиме Звање Област

Радмила Каранакова 
Стефановска

доцент експлоатација на слоевити 
лежишта и длабинско 

дупчење
Иван Боев доцент петрологија

Ванчо Аџиски асистент 
-докторанд

експлоатација на неслоевити 
лежишта и организација и 
економика во рударството

Други активности 

Учество на конгреси, конференции и патувања во странство

Проф. д-р Зоран Десподов
Ред. 
бр.

Настан Датум

1
9. Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ, Струмица 

11-13 ноември 
2016
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2
6. Меѓународен симпозиум РУДАРСТВО И 
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – MEP17, 
РГФ-Белград, Врдник 

21 - 24 јуни 2017

3
7. Балкански рударски конгрес,BALKANMINE 2017, 
Приједор 

13-15 октомври 
2017

4 64 години Мино-геолошки универзитет, Софија 19 октомври 2017

Проф. д-р Зоран Панов
Ред. 
бр.

Настан Датум

1
9. Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ, Струмица

11 -13 ноември 
2016

2
7. Балкански рударски конгрес,BALKANMINE 
2017, Приједор 

13-15 октомври 
2017

Проф. д-р Тодор Серафимовски
Ред. 
бр.

Настан Датум

1

Универзитет во Виена, Оддел за геологија 
(активност по билатерален проект „Продукти на 
распад на цврст руднички отпад од Sb-As-(-Cr) нао-
ѓа ли ш тето Лојане (Република Македонија)”)

21-25 јуни 2017 

Проф. д-р Благој Голомеов
Ред. 
бр.

Настан Датум

1
9. Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ, Струмица

11 -13 ноември 
2016

2
4. Конгрес за брани, Струга 28-30 септември

2016

Проф. д-р Гоше Петров
Ред. 
бр.

Настан Датум

1
9. Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ, Струмица

11 -13 ноември 
2016

Проф. д-р Мирјана Голомеова
Ред. 
бр.

Настан Датум
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1
9. Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ, Струмица

11 -13 ноември 
2016

Проф. д-р Виолета Стојанова
Ред. 
бр.

Настан Датум

1
9. Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ, Струмица

11 -13 ноември 
2016

Доц. д-р Марија Хаџи Николова
Ред. 
бр.

Настан Датум

1
9. Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ, Струмица

11 -13 ноември 
2016

2
6. Меѓународен симпозиум РУДАРСТВО И 
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – MEP17, 
РГФ-Белград, Врдник

21- 24 јуни 2017

4
ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, BEnA,Алба Јулиа

25-27 мај 2017 

Проф. д-р Марјан Делипетрев
Ред. 
бр.

Настан Датум

1
9. Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ, Струмица

11-13 ноември 
2017

Доц. д-р Афродита Зенделска 
Ред. 
бр.

Настан Датум

1
9. Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ , Струмица

11 -13 ноември 
2016

2
ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, BEnA,Алба Јулиа

25-27 мај 2017

Проф. д-р Горан Тасев
Ред. 
бр.

Настан Датум
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1

Универзитет во Виена, Оддел за геологија (активност 
по билатерален проект „Продукти на распад на цврст 
руднички отпад од sb-As-(-Cr) нао ѓа ли ш тето Лојане 
(Република Македонија)”)

13-17 март 2017

Проф. д-р Виолета Стефанова
Ред. 
бр.

Настан Датум

1
9. Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ, Струмица

11 -13 ноември 
2016

2
7. Балкански рударски конгрес,BALKANMINE 
2017, Приједор 

13-15 октомври 
2017

Доц.д-р Ѓорги Димов
Ред. 
бр.

Настан Датум

1
9-то Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ , Струмица

11 -13 ноември 
2016

Проф. д-р Тена Шијакова-Иванова
Ред. 
бр.

Настан Датум

1
Ворк шоп за геопаркови, Словенија Април 2017

 
Проф. д-р Ристо Дамбов

Ред. 
бр

Настан Датум

1
9. Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ, Струмица

11 -13 ноември 
2016

3
7. Балкански рударски конгрес,BALKANMINE 
2017, Приједор 

13-15 октомври 
2017

Проф. д-р Николинка Донева
Ред. 
бр.

Настан Датум

1
9. Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ, Струмица

11-13 ноември 
2016
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2
6. Меѓународен симпозиум РУДАРСТВО И 
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – MEP17, 
РГФ-Белград, Врдник

21 0 24 јуни 2017

Доц. д-р Благица Донева
Ред. 
бр.

Настан Датум

1
9. Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ, Струмица

11-13 ноември 
2016

Доц.д-р Радмила Каранакова-Стефановска
Ред. 
бр.

Настан Датум

1
9. Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ, Струмица

11-13 ноември 
2016

2
7. Балкански рударски конгрес, BALKANMINE 
2017, Приједор 

13-15 октомври 
2017

Доц. д-р Ристо Поповски
Ред. 
бр.

Настан Датум

1
9. Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ, Струмица

11 -13 ноември 
2016

2
7. Балкански рударски конгрес, BALKANMINE 
2017, Приједор 

13-15 октомври 
2017

Доц. д-р Стојанче Мијалковски
Ред. 
бр.

Настан Датум

1
9. Стручно советување со меѓународно учество 
ПОДЕКС-ПОВЕКС2016, ЗРГИМ, Струмица

11 -13 ноември 
2016

Соработка со други институции
Остварени се контакти за воспоставување на соработка со деканот 

на Рударски факултет во Приједор, Универзитет во Бања Лука, Р.Српска, 
со проф. д-р Владимир Малбашиќ и деканот на Мино-технолошкиот 
факултет при Мино-геолошкиот универзитет во Софија, Р.Бугарија, 
проф.д-р Ивајло Копрев. 

Преку Ерасмус+ програмата за мобилност 2 студенти од ФПТН 
моментно студираат на Мино-геолошкиот универзитет во Софија, Р. 
Бугарија.



Годишен извештај

619

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

Вовед 
Наставно-научниот совет на Факултет за медицински науки при 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип на својата 146. седница одржана на 
25.8.2015 година донесе одлука за утврдување на кандидат за избор на 
декан на Факултетот, со која беше утврдено и усвоена пријава на еден 
пријавен кандидат за избор на декан на Факултет за медицински науки 
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип за проф. д-р Рубин Гулабоски 
– редовен професор на Факултет за медицински науки при Универзитет 
„Гоце Делчев“ во Штип.

Со Решение од ректорот на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, на 
15.9.2015 година за декан на Факултетот за медицински науки се именува 
проф. д-р Рубин Гулабоски. 

Структура 
Број на вработени - наставници, соработници, административен 

кадар.
Р.бр Име и презиме Звање

1 Редовен проф. д-р Рубин Гулабоски редовен професор

2 Редовен проф. д-р Ана Миновска редовен професор

3 Редовен проф. д-р Ленче Милошевa редовен професор

4 Редовен проф. д-р Биљана Ѓоргеска редовен професор

5 Редовен проф. д-р Ѓорги Шуманов редовен професор

6 Редовен проф. д-р Тане Маркоски редовен професор

7
Редовен проф. д-р Емилија Jаневиќ- 
Ивановска

редовен професор

8 Редовен проф. д-р Милка Здравковска редовен професор

9 Вон. проф. д-р Цена Димова вонреден професор

10 Вон. проф. проф. д-р Ивона Ковачевска вонреден професор

11 Вон. проф. проф. д-р Дарко Бошнаковски вонреден професор

12 Вон. проф. д-р Панова Гордана вонреден професор

13 Вон. проф. проф. д-р Васо Талески вонреден професор

14 Вон. проф. д-р Татјана Рушковска вонреден професор

15 Вон. проф. д-р Бистра Ангеловска вонреден професор

16. Вон. проф. д-р Зденка Стојановска вонреден професор

17 Вон. проф. д-р Невенка Величкова вонреден професор
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18 Вон. проф. д-р Зху Јихе вонреден професор

19 Доц. д-р Светлана Јовевска доцент

20 Доц. д-р Вело Марковски доцент

21 доц. д-р Киро Папакоча доцент

22 доц. д-р Ленче Николовска доцент

23 доц. д-р Елена Дракалска доцент

24 доц. д-р Мире Спасов доцент

25 доц.д-р Даринка Горгиева Ацкова доцент

26 доц. д-р Катарина Смилков доцент

27 доц. д-р Александар Цветковски доцент

28 Доц. д-р Андреј Петров доцент

29 Доц. д-р Верица Ивановска доцент

30 Доц. д-р Марија Дарковска-Серафимовска доцент

31 Лаб. м-р Мишко Милев лаборант

32 Доц. д-р Тоше Крстев доцент

33 Доц. д-р Катерина Златановска доцент

34 Ас. док. Ана Радеска асистент докторанд

35 Ас. док. Јулија Заркова асистент докторанд

36 Ас. док. м-р Михајло Петровски асистент докторанд

37 Ас. док. м-р Милкица Јанева асистент докторанд

38 Доц. д-р Викторија Максимова доцент 

39 Доц. д-р Данче Василева доцент

40 Доц. д-р Сања Нашкова доцент

41 Лаб. м-р Марија Штерјова лаборант

42 Доц. д-р Наташа Денкова доцент

43 Лаб. м-р Софија Петковска лаборант

44 Лаб. м-р Виолета Џидрова лаборант

45 Лаб. м-р Марина Петрова лаборант

46 Лаб. Павле Апостолоски лаборант

47 Лаб. Кирил Митевски лаборант

48 Лаб. Катарина Делева лаборант

49 Лаб. Паулина Апостолова лаборант
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50 Билјана Герасимова технички секретар

51 Лилјана Мираковска секретар

52 Мери Манева
референт на 
студентски прашања

53 Стојанче Стојанов
референт на 
студентски прашања

Катедри 
Внатрешните организациони единици - оддели на Факултетот се:
1. Оддел за општа медицина
- Студиска програма по општа медицина
- Студиска програма за дипломирана медицинска сестра/техничар
- Студиска програма за дипломиран физиотерапевт
- Студиска програма за дипломиран стручен техничар оптометрист
- Студиска програма за дипломирана акушерка. 

2. Оддел за стоматологија
- Студиска програма по стоматологија
- Студиска програма за дипломиран забен техничар протетичар.

3. Оддел за фармација
- Студиска програма по фармација
- Студиска програма за дипломиран лаборант по медицинска 

лабораториска дијагностика.

Катедри во состав на одделите:
Факултетот за медицински науки ги има следниве катедри:

1. Катедра за анатомија и патологија
2. Катедра за физиологија и патофизиологија 
3. Катедра за микробилогија 
4. Катедра за интерна медицина
5. Катедра за хирургија 
6. Катедра за гинекологија 
7. Катедра за инфективни болести
8. Катедра за ургентна медицина
9. Катедра за спортска медицина и рехабилитација
10. Катедра за офталмологија и оптометрија
11. Катедра за епидемиологија и јавно здравство 
12. Катедра за биофизика
13. Катедра за имунологија и генетика
14. Катедра за биохемија
15. Катедра за фармацевтски науки
16. Катедра по аналитика на лекови
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17. Катедра по фармацевтска технологија и социјална фармација
18. Катедра по растителна фармација
19. Катедра по фармакологија 
20. Катедра за болести на уста и пародонтологија 
21. Катедра за орална и максилофацијална хирургија и дентална 

имплантологија 
22. Катедра за ортопедија на заби и вилици 
23. Катедра за дентална патологија и терапија со детска и превентивна 

стоматологија
24. Катедра за стоматолошка протетика 
25. Катедра за физикална медицина и кинезитерапија
26. Катедра за психијатрија и клиничка психологија.

Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
 
167. седница, 16.9.2016 година
Донесени одлуки од 167. седница на ННС

 – Одлука за избор на д-р Андреј Петров за наставник во звање доцент 
за наставно-научна област дерматовенерологија.

 – Одлука за утврдување на пријавени кандидати пријавени по Конкурс 
објавен на ден 2.9.2016 година.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научна област детска стоматологија и 
превентивна стоматологија.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научна област кинезиологија.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научна област цитологија.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научна област дигестивна хирургија. 

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научна област кардиологија. 

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научна област радиологија.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научна област офталмологија. 

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научна област имунологија и хистологија.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистент-
докторанд за научна област хепато-гастроентерологија.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистент-
докторанд за научна област фармакогенетика.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистент-
докторанд за научна област биотехнологија.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистент-
докторанд за научна област гинекологија и акушерство. 
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 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистент-
докторанд за научна област патофизиологија.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистент-
докторанд за научна област анатомија.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистент-
докторанд за научна област дерматовенерологија.

 – Одлука за измени и дополнувања на покриеноста на наставата во 
учебната 2016/2017 година.

 – Одлука за преземање на обврски за одделни предмети каде што 
предметните наставници не се веќе ангажирани.

 – Одлука за утврдување членови на Наставно-научен совет на Факултет 
за медицински науки за зимски семестар во учебната 2016/2017 
година.

 – Одлуки за распишување на конкурс.
 – Одлука за дополнување на листата на предложени ментори за трет 

циклус на студии на студиската програма по општа медицина Базични 
и клинички истражувања во медицината во рамките на Факултет за 
медицински науки. 

 – Поединечни одлуки по доставени молби, барања и пријави за одбрани 
од студенти на прв циклус студии.

 – Поединечни одлуки по доставени молби, барања, пријави за одбрани 
од студенти на втор циклус студии.

 – Поединечни одлуки по доставени барања од професори, наставници 
и соработници.

 – Одлука за обезбедување на хотелско сместување за шест предавачи 
кои ќе земат учество на Научниот симпозиум „Дентофацијална 
естетика – современи пристапи и решенија“.

 – Одлука за набавка на медицинска количка за инструменти за 
потребите на Одделот за дентална медицина.

 – Одлука за усвојување на завршниот извештај за научноистражувачки 
проект со наслов „Металокомплексирачки и антиоксидативни 
својства нанови деривати на Коензим Q-0“, каде што главен 
истражувач е проф. д-р Рубин Гулабоски.

168. седница, 30.9.2016 година 
 – Поединечни одлуки по доставени молби, барања, пријави за одбрани 

од студенти на прв циклус студии.
 – Одлука за прифаќање на пријава за тема и ментор за изработка на 

специјалистички стручен испит на студент на втор циклус Светле 
Паунова.

 – Одлука за прифаќање на пријава за тема и ментор за изработка на 
специјалистички стручен испит на студент на втор циклус Дарко 
Стојковски.

 – Одлука за продолжување на рокот за завршување на студиите од втор 
циклус специјалистички стручни студии Тимко Нешовски.

 – Одлука за продолжување на рокот за завршување на студиите од втор 
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циклус специјалистички стручни студии Марина Димитрова.
 – Одлука за продолжување на рокот за завршување на студиите од втор 

циклус специјалистички стручни студии Кика Тасева.
 – Одлука за продолжување на рокот за завршување на студиите од втор 

циклус специјалистички стручни студии Драгана Банова.

169. седница, 6.10.2016 година 
 – Одлука за избор на д-р Емилија Велкова за наставник во звање доцент 

за наставно-научна област трансфузиологија.
 – Одлука за избор на д-р Тоше Крстев за наставник во звање доцент за 

наставно-научна област кинезиологија.
 – Одлука за утврдување на пријавени кандидати пријавени по Kонкурс 

објавен на ден 23.9.2016 година.
 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник 

во сите звања за наставно-научна област ортопедски болести.
 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник 

во сите звања за наставно-научна област имунологија.
 – Одлука за измени и дополнувања на покриеноста на наставата во 

учебната 2016/2017 година.
 – Одлука за формирање комисии за внесување на оценки во физички 

индекс каде предметни наставници-професори биле ангажирани од 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и за кои студентите 
немаат оценки во физички индекси.

 – Одлука за усвојување на рецензија на ракописот за скрипта „Клиничка 
кинезитерапија” од доц. д-р Ленче Николовска, д-р Данче Василева, 
д-р Тоше Крстев и Тамара Страторска, Факултет за медицински 
науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

 – Поединечни одлуки по доставени молби, барања и пријави за одбрани 
од студенти на прв циклус студии.

 – Поединечни одлуки по доставени молби, барања, пријави за одбрани 
од студенти на втор циклус студии.

 – Поединечни одлуки по доставени барања од професори, наставници 
и соработници.

 – Одлука за утврдување износ од 6.000 денари и 8.000 денари за уплата 
на фирми за штандови за закуп на простор во холот пред салата каде 
ќе се одржува Научниот симпозиум „Дентофацијална естетика – 
современи пристапи и решенија“, на 5.11.2016 година.

 – Одлука за усвојување на завршниот извештај за научноистражувачки 
проект со наслов „Испитување на факторите кои влијаат врз 
проценката на концентрацијата и дозата од радон во училиштата“ 
каде главен истражувач е проф. д-р Зденка Стојановска.

 – Предлог одлука за давање согласност на проф. д-р Васо Талески за 
вршење високообразовна дејност на Високата медицинска школа 
– Битола на студиската програма од втор циклус специјалистички 
стручни студии во академската 2016/2017 година.
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170. седница, 3.11.2016 година
 – Одлука за избор на доц. д-р Невенка Величкова за наставник во звање 

вонреден професор за наставно-научна област цитологија.
 – Одлука за избор на д-р Данче Василева за наставник во звање доцент 

за наставно-научна област кинезиологија.
 – Одлука за усвојување на Годишниот план и програма за издавачка и 

нормативна дејност на Факултет за медицински науки за календарската 
2017 година. 

 – Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на деканот на 
Факултетот за медицински науки за периодот од 15.9.2015 година до 
15.9.2016 година.

 – Одлука за усвојување на објавена рецензија на ракописот со наслов 
„Практикум за физикална дијагностика и терапија во педијатријата” 
од проф. д-р Елизабета Зисовска и ас. д-р Марија Димитровска, 
Факултет за медицински факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во 
Штип.

 – Одлука за усвојување на објавена рецензија на ракописот со наслов 
„Нега на новородено дете” од проф. д-р Елизабета Зисовска и 
ас. д-р Марија Димитровска, Факултет за медицински факултет, 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

 – Одлука за измена и дополнување на Одлука за утврдување на 
покриеност на наставата во зимскиот и летниот семестар во учебната 
2016/2017 година на Факултетот за медицински науки на студиските 
програми на прв циклус студии.

 – Поединечни одлуки по доставени молби, барања и пријави за одбрани 
од студенти на прв циклус студии.

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички 
труд, под наслов „Застапеност на деформитети на ‘рбетниот столб кај 
децата до 14 годишна возраст во Општина Неготино“ на кандидатот 
Амела Ализотова.

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички 
труд, под наслов „Улогата на инструментарката кај гинеколошки 
ендоскопски интервенции“ на кандидатот Зоран Николовски.

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички 
труд, под наслов „Ефекти на кинезиотејпингот при рехабилитација 
на пациенти со лумбална дископатија“ на кандидатот Марина 
Димитрова.

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд, 
под наслов „Рефлексологија и акупресура на лица со церебрална 
парализа и нејзина рехабилитација“ на кандидатот Надица Ристова.

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд, 
под наслов „Нега и третман кај пациенти со руптурирани аневризми 
во спазам“ на кандидатот Стефка Бојкиќ.

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд, 
под наслов „Рехабилитација кај пациенти со ревматоиден артрит“ на 
кандидатот Столе Каров.
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 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 
оценка на специјалистички труд на кандидатот Билјана Шиковска и 
определување датум за одбрана.

 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 
оценка на специјалистички труд на кандидатот Јулија Владикова и 
определување датум за одбрана.

 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 
оценка на специјалистички труд на кандидатот Марија Волчева и 
определување датум за одбрана.

 – Одлука за покривање на трошоците за хотелско сместување за проф. 
д-р Леила Крајџикова и проф. д-р Иван Топузов.

 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Васо Талески.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Ѓорѓи Шуманов.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Гордана Панова.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
 – Одлука по доставено Барање од доц. д-р Киро Папакоча.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Ивона Ковачевска.
 – Одлука по доставено Барање од ас. док. м-р Јулија Заркова Атанасова.
 – Одлука по доставено Барање од ас. док. д-р Сања Нашкова.
 – Одлука по доставено Барање од ас. док. м-р Катерина Златановска.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Цена Димова.
 – Одлука за воведување на „Евидентна книшка за практична работа 

на студенти“ со која ќе се нотираат и евидентираат практичните 
реализирани содржини за студентите на студиска програма Дентална 
медицина.

171. седница, 17.11.2016 година
 – Одлука за избор на д-р Александар Митевски за наставник во звање 

доцент за наставно-научна област дигестивна хирургија.
 – Одлука за избор на д-р Сања Нашкова за наставник во звање доцент 

за наставно-научна област детска стоматологија и превентивна 
стоматологија.

 – Одлука за преземање на преостанати обврски.
 – Одлука за формирање на комисија за упис на студенти на 

специјалистички стручни студии за учебната 2016/2017 година.
 – Поединечни одлуки по доставени молби, барања и пријави за одбрани 

од студенти на прв циклус студии.
 – Поединечни одлуки по доставени молби, барања, пријави за одбрани 

од студенти на втор циклус студии.
 – Поединечни одлуки по доставени барања од професори, наставници 

и соработници.

172. седница, 1.12.2016 година
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 – Одлука за усвојување на елаборат за акредитација на студиската 
програма по Оптометрија и очна оптика на прв циклус на студии на 
Факултет за медицински науки.

 – Одлука за усвојување на за Елаборат за акредитација на студиска 
програма Стручен забен техничар на прв циклус студии на Факултет 
за медицински науки.

 – Одлука за преземање на преостанати обврски за предмети каде што 
професорите не се ангажирани повеќе на Факултет за медицински 
науки.

 – Одлука за поништување на Предлог-одлука со број 2002-215/25 од 
3.11.2016 година за измени на Предлог-одлука со број 2002-214/38 од 
11.9.2015 година за префрлување од една насока на друга во рамките 
на единицата и признавање на испити.

 – Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за 
одбрани од студенти на прв циклус студии.

 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 
оценка на специјалистички труд на кандидатот Бети Анѓеловска и 
определување датум за одбрана.

 – Одлука за назначување на рецензенти за рецензирање на научна 
монографија со наслов „Депресија во адолесценција: скрининг, 
превенција и третман од агол на когнитивно-бихејвиорална терапија“ 
од авторот проф. д-р Ленче Милошева.

 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Васо Талески.
 – Одлука за давање согласност на проектот под назив „Електрохемиска 

студија на интеракција на лекови што содржат S-H тиолни групи во 
својот состав “, поднесен од научноистражувачки работник проф. д-р 
Рубин Гулабоски.

 – Одлука за давање согласност на проектот под назив „Тиол/дисулфиден 
статус и оксидирани липопротеини кај испитаници со висок атероген 
ризик и пациенти со градна болка од исхемична природа “, поднесен 
од научноистражувачкиот работник проф. д-р Татјана Рушковска.

 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
 – Одлука за обезбедување превоз на студенти од СП фармација.

173. седница, 13.12.2016 година
 – Одлука за избор на д-р Гордана Камчева за наставник во звање 

доцент за наставно-научна област кардиологија по објавен реферат 
во Универзитетски билтен со број 179 од 15.11.2016 година.

 – Поединечни одлуки за прием/одбивање на кандидати за упис на втор 
циклус академски студии и специјалистички стручни студии согласно 
со објавената конечна ранг-листа на кандидати за упис.

 – Одлука за измени и дополнување на покриеноста на втор циклус 
стручни и академски студии за учебната 2016/2017 година.

 – Мислење за соодветноста на образованието на кандидатите пријавени 
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по Конкурс за упис на трет циклус студии на Кампус 3.
 – Одлука за дополнување на Годишен план и програма за издавачка 

дејност на Факултет за медицински науки за 2017 година.
 – Поединечни одлуки по доставени молби, барања и пријави за одбрани 

од студенти на прв циклус студии.
 – Поединечни одлуки по доставени молби, барања, пријави за одбрани 

од студенти на втор циклус студии.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Ѓорѓи Шуманов.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Гордана Панова.
 – Одлука за одобрување на Барањето од проф. д-р Гордана Панова за 

продолжување на научноистражувачки проект под наслов „Навики 
во исхраната и нутритивниот статус на децата 2015-2016 година“.

 – Одлука за одобрување на Барањето од проф. д-р Ѓорѓи Шуманов 
за продолжување на научноистражувачки проект под наслов 
„Евалуација на имунолошкиот статус во однос на тетанусот кај 
различни возрасни групи на население“.

 – Одлука за давање согласност на проектот под назив на проектот под 
назив „Евалуација на присуството на аеросоли како потенцијални 
загадувачи во стоматолошките ординации “, поднесен од 
научноистражувачки работник проф. д-р Ана Миновска.

 – Одлука за давање согласност на проектот под назив на проектот 
под назив „Анализа на МВС на најчесто користените антисептици 
и дезинфициенси во болнички услови и поставување на 
корелација помеѓу нивната структура и активност “, поднесен од 
научноистражувачки работник проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.

 – Одлука за давање согласност на проектот под назив на проектот под 
назив „Придонес на фармацевтите во контрола на резистентноста на 
антибиотиците “, поднесен од научноистражувачки работник проф. 
д-р Бистра Ангеловска.

 – Одлука за давање согласност на проектот под назив на проектот 
под назив „Синтеза и контрола на радионуклидни прекурсори 
и радиофармацевтски препарати за целна ПЕТ радионуклидна 
визуелизација“, поднесен од научноистражувачки работник проф. 
д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.

 – Одлука за давање согласност на проектот под назив на проектот под 
назив „Влијанието на социјалните детерминанти врз перинаталниот 
исход на новородените деца “, поднесен од научноистражувачки 
работник проф. д-р Елизабета Зисовска.

 – Одлука за давање согласност на проектот под назив „Процена на 
корелацијата на реналната калкулоза со забниот камен “, поднесен од 
научноистражувачкиот работник проф. д-р Ивона Ковачевска.

174. седница, 27.12.2017 година 
 – Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 

програма  Физиотерапевти на прв циклус тригодишни студии на 
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Факултет за медицински науки.
 – Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 

програма Дентална медицина на прв и втор циклус интегрирани 
студии на Факултет за медицински науки.

 – Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор на 
асистент-докторанд за научна област хепато-гастроентерологија.

 – Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор на 
асистент-докторанд за научна област гинекологија и акушерство 
двајца извршители.

 – Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор на 
асистент-докторанд за научна област патофизиологија.

 – Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор на 
асистент-докторанд за научна област анатомија.

 – Одлука за формирање на дисциплинска комисија.
 – Одлука за усвојување на Правилник на Факултет за медицински 

науки (пречистен текст).
 – Одлука за усвојување на Деловник за работа на Факултет за 

медицински науки.
 – Одлука за распишување на конкурс.
 – Поединечни одлуки за студентите од прв циклус студии.
 – Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички 

труд од кандидатот Ирена Ѓурчиновска.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Дарко Бошнаковски.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Татјана Рушковска.

175. седница, 24.1.2017 година
 – Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 

програма Акушерки на прв циклус тригодишни студии на Факултет 
за медицински науки.

 – Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 
програма Медицински лаборанти на прв циклус тригодишни студии 
на Факултет за медицински науки.

 – Одлука за избор на доц. д-р Каролина Блажевска Бужаровска за 
вонреден професор од наставно-научната област офталмологија. 

 – Одлука за избор на д-р Антонио Глигориевски за вонреден професор 
од наставно-научната област радиологија. 

 – Одлука за избор на м-р Марија Атанасова за асистент-докторанд за 
научна област биотехнологија. 

 – Одлука за избор на Катерина Колевска за асистент-докторанд за 
научна област фармакогенетика. 

 – Одлука за усвојување на измени и дополнување на одлуката за 
покриеност на наставата за летен семестар во учебната 2016/2017 
година.

 – Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор на 
наставник во сите звања за наставно-научната област имунологија по 
Конкурс објавен на ден 23.9.2016 година во дневните весници „Нова 
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Македонија“ и „Коха“.
 – Одлука за склучување на договори со стоматолошки ординации и 

поликлиника.
 – Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Депресија во 

адолесценција: скрининг, превенција и третман од агол на когнитивно-
бихејвиорална терапија“ од проф. д-р Ленче Милошева, Факултет за 
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

 – Одлука за распишување на конкурс.
 – Поединечни одлуки за студентите од прв циклус студии.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
 – Одлука по доставено Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
 – Одлука по доставено Барање од д-р Светлана Поповска.
 – Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за 

издавање на учебник со наслов „Физичка хемија за фармацевти“ 
од авторите проф. д-р Рубин Гулабоски и доц. д-р Александар 
Цветковски.

176. седница, 9.2.2017 година 
 – Поединечни одлуки за студентите од прв циклус студии.

177. седница, 23.2.2017 година 
 – Одлука за измени и дополнување на покриеност на наставата за прв 

циклус студии за летен семестар во учебната 2016/2017 година.
 – Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните 

податоци за користење на принципот на флексибилно работно време 
(ФРВ) за 2017 година од наставниците на Факултет за медицински 
науки.

 – Одлука за утврдување членови на ННС за летен семестар во учебната 
2016/2017 година.

 – Одлука за распишување на Конкурс за упис на студенти на прв циклус 
на студии за учебната 2017/2018 година.

 – Одлука за распишување на Конкурс за упис на студенти на втор 
циклус на студии за учебната 2017/2018 година.

 – Одлука за распишување на Конкурс за упис на кандидати на трет 
циклус на студии за учебната 2017/2018 година.

 – Одлука за распишување на конкурс. 
 – Одлука за изработка на сертификати за учесници на симпозиуми и 

семинари организирани од Факултет за медицински науки. 
 – Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската 

програма Медицински сестри/медицински техничари на прв циклус 
тригодишни студии на Факултет за медицински науки.

 – Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 

оценка на специјалистички труд на кандидатот Драгана Србиновска.
 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 
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оценка на специјалистички труд на кандидатот Имихан Абдулова.
 – Одлука за усвојување на пријавата за изработка на специјалистички 

труд од кандидатот Виктор Костадинов.
 – Одлука за усвојување на пријавата за изработка на специјалистички 

труд од кандидатот Лидија Тодоровска.
 – Одлука за усвојување на пријавата за изработка на специјалистички 

труд од кандидатот Панда Митревска.
 – Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, 

под наслов „Епидемиолошки карактеристики на бруцелозата во 
Свети Николе и околните населени места во период од 2001-2015 
година“ на кандидатот Дарко Стојковски.

 – Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, 
под наслов „Застапеност на епилепсии во детска возраст на ниво на 
Општина Прилеп од 2012 година до 2014 година“ на кандидатот Жане 
Митреска.

 – Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, 
под наслов „Улогата на медицинската сестра во превенција, третман и 
нега на декубитални рани кај пациентите во единиците за интензивна 
нега“ на кандидатот Наташа Каневче.

 – Одлука по Барање од проф. д-р Ивона Ковачевска.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Ивона Ковачевска.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Гордана Панова.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Татјана Рушковска.
 – Одлука по Барање од асс. док. Наташа Лонгурова.
 – Одлука по Барање од асс. док. Катерина Златановска.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Цена Димова за утврдување 

два термини за одржување на Работилница на модели со наслов 
„Оралнохируршки процедури во менаџирањето на фрап – дизајн: 
резенки, инструменти и техники на шиење“. 

 – Одлука по Барање од проф. д-р Цена Димова за утврдување износ од 
6,000 денари за котизација на учесниците на Работилница на модели 
со наслов „Оралнохируршки процедури во менаџирањето на фрап – 
дизајн“.

178. седница, 2.3.2017 година
Заради непостигнат кворум за работа, не е донесена ниту една одлука.

179. седница, 16.3.2017 година
 – Одлука за избор на д-р Јасмин Циривири за наставник во звање доцент 

за наставно-научната област ортопедски болести на Факултетот за 
медицински науки. 

 – Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурс објавен 
на 15.2.2017 година во „Нова Македонија“, „Утрински весник“ и 
„Коха“.
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 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научната област дентална патологија.

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научната област протетика.

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научната област фармацевтска ботаника и 
фармакогнозија.

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научната област патолошка анатомија.

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научната област микробиологија.

 – Одлука за измена и дополнување на одлуката за покриеност на 
наставата во летен семестар во учебна 2016/2017 година.

 – Одлука за дополнување на Договорот за зимски семестар 2016/2017 
година за проф. д-р Лилјана Симоновска со два изборни предмети.

 – Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Анатомија на 
вилици и дентална морфологија - скрипта“ од доц. д-р Киро Папакоча, 
лаборант Павле Апостолоски, лаборант Кирил Митевски и м-р сци. 
Михајло Петровски.

 – Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Анатомија на вилици 
и дентална морфологија - практикум“ од доц. д-р Киро Папакоча, ас. 
д-р Сања Нашкова, лаборант Павле Апостоловски, лаборант Кирил 
Митевски и м-р сци. Михајло Петровски.

 – Одлука за усвојување на рецензија на ракописот за учебник „Физичка 
хемија за фармацевти“ од проф. д-р Рубин Гулабоски и доц. д-р 
Александар Цветковски. 

 – Одлука за усвокување на рецензија на ракописот за учебник 
„Изолација на природни продукти“ од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска и 
доц. д-р Сања Костадиновиќ-Величковска.

 – Одлука за усвојување на Извештај од извршена проверка на 
студентски досиеја на втор циклус студии на Факултет за медицински 
науки..

 – Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии
 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 

оценка на специјалистички труд на кандидатот Амела Ализотова.
 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 

оценка на специјалистички труд на кандидатот Дарко Стојковски.
 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 

оценка на специјалистички труд на кандидатот Жане Митреска.
 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 

оценка на специјалистички труд на кандидатот Наташа Каневче.
 – Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, 

под наслов „Нега и третман и едукација кај пациенти со коагулопатии 
во Република Македонија“ на кандидатот Ирена Ѓурчиновска. 

 – Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, 
под наслов „Превенција, нега и третман на пациенти заболени од 
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дијабет во општина Кратово во период од 2012-2015 година“ на 
кандидатот Светле Паунова.

 – Одлука по Барање од проф. д-р Ѓорѓи Шуманов.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Васо Талески.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Васо Талески.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Невенка Величкова.
 – Одлука по Барање од лаб. м-р Мишко Милев.
 – Одлука по Барање од ас. док. Наташа Лонгурова.
 – Одлука по Барање од ас. док. Наташа Лонгурова.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Киро Папакоча.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Киро Папакоча.
 – Одлука за покривање на трошоците за авионски билет на проф. д-р 

Кнегиња Рихтер.

180. седница, 4.4.2017 година
 – Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурс објавен 

на ден 9.3.2017 година во „Нова Македонија“, „Утрински весник“ и 
„Коха“.

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за 
наставно-научната област урологија – еден извршител. 

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор 
за наставно-научната област медицинска етика и деонтологија и 
организација на здравствената служба – еден извршител.

 – Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурс објавен 
на ден 21.3.2017 година во „Нова Македонија“, „Утрински весник“ и 
„Коха“.

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научната област имунологија и онкологија

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научната област оториноларингологија и 
дерматовенерологија.

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на асистент-
докторанд за научната област инструментална фармацевтска анализа 
и фармакогнозија. 

 – Донесување на одлука за распишување на конкурс.
 – Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Практикум по 

фитохемија” од авторите проф. д-р Зорица Арсовска-Сарафиновска, 
ас. д-р Викторија Максимова и ас. д-р Марија Дарковска-
Серафимовска, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип. 

 – Одлука за усвојување на рецензија на ракописот за скрипта 
„Фитохемија” од авторите проф. д-р Зорица Арсовска-Сарафиновска, 
ас. д-р Викторија Максимова, ас. д-р Марија Дарковска-
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Серафимовска, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип.

 – Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 

оценка на специјалистички труд на кандидатот Светле Паунова.
 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 

оценка на специјалистички труд на кандидатот Ирена Ѓурчиновска.
 – Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, 

под наслов „Кинезитерапија кај лица со мултипла склероза“ на 
кандидатот Драгана Банова.

 – Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички 
труд, под наслов „Рехабилитација на деца со вродена дисплазија на 
колкови“ на кандидатот Кристијан Дамчевски.

 – Одлука за одбивање на Барањето поднесено од Дрита Узеири Хавзиу, 
студент на трет циклус студии на студиска програма Фармацевтски 
науки.

 – Одлука за одбивање на Барањето поднесено од Снежана Стојковска, 
студент на трет циклус студии на студиска програма Базични и 
клинички истражувања во медицината.

 – Одлука по Барање од проф. д-р Ивона Ковачевска.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Ивона Ковачевска.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Невенка Величкова.
 – Одлука за покривање на трошоците за хотелско сместување на проф. 

д-р Лејла Краиџикова.
 – Одлука за покривање на трошоците за хотелско сместување на проф. 

д-р Иван Топузов.
 – Одлука за формирање комисија за издавање на практикум со наслов 

„Инфективни болести“, од авторот доц. д-р Вело Марковски.

181. седница, 18.4.2017 година
 – Одлука за избор на ас. док. д-р Викторија Максимова за наставник во 

звање доцент за наставно-научната област фармацевтска ботаника и 
фармакогнозија. 

 – Одлука за избор на ас. док. д-р Наташа Лонгурова за наставник во 
звање доцент за наставно-научната област дентална патологија. 

 – Одлука за избор на ас. док. д-р Катерина Златановска наставник во 
звање доцент за наставно-научната област протетика. 

 – Одлука за овозможување на студентите кои ќе патуваат за НР Кина 
од 26 април до 20 јуни 2017 година, реализирање на преостанатите 
активности по враќањето (полагање втор колоквиум, внес на поени и 
заверка на семестар).

 – Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 

оценка на специјалистички труд на кандидатот Драгана Банова..
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 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 
оценка на специјалистички труд на кандидатот Жане Митреска

 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 
оценка на специјалистички труд на кандидатот Кристијан Дамчевски.

 – Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, 
под наслов „Интензивна нега и мониторинг на болен со мозочен удар“ 
на кандидатот Васка Стојанова Роглева. 

 – Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, 
под наслов „Улога и нега на медицинската сестра кај пациенти со 
тонзилектомија“ на кандидатот Лидија Тодоровска.

 – Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, 
под наслов „Нега, едукација и третман кај пациенти со хроничен 
гастритис“ на кандидатот Панда Митревска.

 – Предлог мислење за делумно усволување на Барање од кандидат на 
трет циклус студии Маја Чочевска.

 –  Предлог мислење за делумно усволување на Барање од кандидат на 
трет циклус студии Катерина Колевска.

 – Предлог мислење за делумно усволување на Барање од кандидат на 
трет циклус студии Марија Атанасова.

 – Одлука за усвојување на завршниот извештај за научноистражувачки 
проект со наслов „Воведување и стандардизација на технологија 
за добивање на готови кит формулации на радиофармацевтски 
препарати базирани на коњугирани комплекси од моноклонални 
антитела и пептиди“ каде што главен истражувач е проф. д-р Емилија 
Јаневиќ Ивановска.

 – Одлука за усвојување на завршниот извештај за научноистражувачки 
проект со наслов „Анализа и процена на каналната оптурација во 
зависност од техниката на гутаперка апликација“, каде што главен 
истражувач е проф. д-р Ивона Ковачевска.

 – Одлука за усвојување на завршниот извештај за научноистражувачки 
проект со наслов „Оксидирани протеини кај пациенти на хемодијализа 
– влијание на суплементацијата со витамин Ц“, каде што главен 
истражувач е проф. д-р Татјана Рушковска.

 – Одлука за усвојување на завршниот извештај за научноистражувачки 
проект со наслов „Дентална морфологија на хумани трајни заби: 
екстерна и интерна анатомија на корени и коренски канални системи 
– експериментална студија“,  каде што главен истражувач е проф. д-р 
Цена Димова.

 – Одлука по Барање од проф. д-р Васо Талески.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Васо Талески.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Зденка Стојановска.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Зденка Стојановска. 
 – Одлука по Барање од проф. д-р Гордана Панова.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Невенка Величкова.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Татјана Рушковска.
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182. седница, 26.4.2017 година
 – Одлука за утврдување на членови на ННС на ФМН од редот на 

соработниците – асистенти-докторанди.
 – Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс објавен на 

10.4.2017 година во „Нова Македонија“, „Утрински весник“ и „Коха“.
 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на асистент-

докторанд за научната област пародонтологија и орална патологија 
– еден извршител.

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник во 
сите звања за наставно-научната област анатомија – еден извршител.

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научната област инфектологија – еден 
извршител.

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно-научната област клиничка фармација – 
еден извршител.

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за 
наставно-научната област имунологија – еден извршител.

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник 
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за 
наставно-научната област нуклеарна медицина – еден извршител.

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на асистент-
докторанд за научната област анатомија – двајца извршители.

 –  Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на асистент-
докторанд за научната област хепато-гастроентерологија – еден 
извршител. 

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на асистент-
докторанд за научната област хемија – еден извршител. 

 – Одлука за формирање нова рецензентска комисија за избор на 
наставник во сите звања за наставно-научната област патолошка 
анатомија – еден извршител, по Конкурс од 15.2.2017 година, по 
Барање за изземање на член на прво формираната рецензентска 
комисија.

 – Одлука за дефинирање на дисциплинска комисија на ФМН.
 – Поединечни одлука за студенти од прв циклус студии.
 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 

оценка на специјалистички труд на Васка Стојанова Роглева..
 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 

оценка на специјалистички труд на Лидија Тодоровска
 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 

оценка на специјалистички труд на Панда Митревска.
 – Одлука за усвојување на завршниот извештај за научноистражувачки 

проект со наслов „Испитување на генотоксичното дејство на 
јонизирачките зраци кај професионално изложени здравствени 
работници со употреба на цитогенетски методи“, каде што главен 
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истражувач е проф. д-р Невенка Величкова.
 – Одлука за продолжување на научноистражувачки проект под наслов 

„Воведување и стандардизација на технологија за добивање на 
готови кит формулации на радиофармацевтски препарати базирани 
на коњугирани комплекси од моноклонални антитела и пептиди“ од 
проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.

 – Одлука за продолжување на научноистражувачки проект под наслов 
„Евалуација на имунолошкиот статус во однос на тетанусот кај 
различни возрасни групи на население“ од проф. д-р Ѓорѓи Шуманов.

 – Одлука за продолжување на научноистражувачки проект под наслов 
„Навики во исхраната и нутритивниот статус на децата“ на проф. д-р 
Гордана Панова.

 – Одлука по Барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Бистра Ангеловска.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Татјана Рушковска.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Елена Дракалска.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Сања Нашкова.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Наташа Лонгурова.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Катерина Златановска.

183. седница, 18.5.2017 година
 – Одлука за избор на доц. д-р Зху Јихе за вонреден професор за 

наставно-научната област онкологија. 
 – Одлука за избор на доц. д-р Андреј Петров за наставник во звање 

доцент за наставно-научната област дерматовенерологија.
 – Одлука за избор на м-р Милкица Јанева за асистент-докторанд за 

научната област инструментални фармацевтски анализи.
 – Одлука за избор на д-р Џенгис Јашар за насловен доцент за наставно-

научната област патолошка анатомија. 
 – Одлука за избор на м-р Михајло Петровски за асистент-докторанд за 

научната област пародонтологија и орална патологија.
 – Одлука за измени и дополнувања во покриеноста на наставата за 

летен семестар на студиските програми од прв циклус студии.
 – Одлука за распишување на Конкурс за избор на наставник во 

насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за 
наставно-научната област гинекологија и акушерство и наставник 
во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден професор за 
наставно-научната област торакална хирургија.

 – Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
 – Одлука за усвојување на пријава за тема и ментор за изработка на 

специјалистички труд на кандидатот Анита Николова.
 – Одлука за усвојување на пријава за тема и ментор за изработка на 

специјалистички труд на кандидатот Каролина Николовска.
 – Одлука за усвојување на пријава за тема и ментор за изработка на 

специјалистички труд на кандидатот Марија Упчева.
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 –  Одлука за усвојување на пријава за тема и ментор за изработка на 
специјалистички труд на кандидатот Сулејман Горгек.

 – Одлука за усвојување на пријава за тема и ментор за изработка на 
специјалистички труд на кандидатот Чагла Зајрек.

 – Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, 
под наслов „Коксартроза“ на кандидатот Ресул Бингул.

 – Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, 
под наслов „Рехабилитација на пациенти со Карпал тунел синдром“ 
на кандидатот Хатиџе Ишик.

 – Одлука за усвојување на завршниот извештај за научноистражувачки 
проект со наслов „Навики во исхраната и нутритивниот статус на 
децата 2015-2016 година“, каде што главен истражувач е проф. д-р 
Гордана Панова..

 – Одлука за усвојување на завршниот извештај за научноистражувачки 
проект со наслов „Евалуација на имунолошкиот статус во однос 
на тетанусот кај различни возрасни групи на население“, каде што 
главен истражувач е проф. д-р Ѓорѓи Шуманов.

 – Одлука за обезбедување на превоз за реализација на практична 
настава по предметот Фармацевтска ботаника на студентите од 
студиска програма Фармација, 3 семестар, на Плачковица – Вртешка 
и Кочани – брана Гратче.

 – Одлука за обезбедување на превоз за студенти за 24. Меѓународен 
научен стоматолошки конгрес кој ќе се одржи во Охрид, во периодот 
од 19 до 21 мај 2017 година.

 – Одлука за обезбедување на превоз за на професорите од Faculty of 
Health and Society, Malmo University од Малме, Шведска кои ќе бидат 
гости на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во периодот од 8 до 
10 јуни 2017 година.

 – Одлука по Барање од доц. д-р Александар Цветковски.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Гордана Панова.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Цена Димова.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Киро Папакоча. 
 – Одлука по Барање од проф. д-р Гордана Панова.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Киро Папакоча.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Ленче Николовска.

184. седница, 1.6.2017 година
 – Одлука за дополнување на одлуката за утврдување на членови на 

Наставно-научниот совет на Факултет за медицински науки.
 – Одлука за избор на д-р Голубинка Бошевска за насловен доцент за 

наставно-научната област микробиологија.
 – Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Практикум по 

инфектологија“ за медицински сестри и лаборанти од доц. д-р Вело 
Марковски, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце 
Делчев“ во Штип објавена во Универзитетски билтен 190 од 15.5.2017 
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година.
 – Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска 

програма Фармација интегрирани студии од прв и втор циклус студии.
 – Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
 – Одлука за усвојување на пријава за тема и ментор за изработка на 

специјалистички труд на кандидатот Виолета Кабранова. 
 – Одлука за усвојување на пријава за тема и ментор за изработка на 

специјалистички труд на кандидатот Кирил Панов.
 – Одлука за усвојување на пријава за тема и ментор за изработка на 

специјалистички труд на кандидатот Кристијан Гарески.
 – Одлука за усвојување на пријава за тема и ментор за изработка на 

специјалистички труд на кандидатот Кристина Ѓорѓиоска.
 – Одлука за усвојување на пријава за тема и ментор за изработка на 

специјалистички труд на кандидатот Маја Павловска.
 – Одлука за усвојување на пријава за тема и ментор за изработка на 

специјалистички труд на кандидатот Наталија Симонова.
 – Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, 

под наслов „Епидемиолошки карактеристики на diabetes mellitus 
во Куманово и околните населени места во период од 2011 до 2015 
година“ на кандидатот Грозданка Божиновска.

 – Одлука за формирање комисија за одбрана на специјалистички труд, 
под наслов „Рехабилитација на пациенти со Карпал тунел синдром“ 
на кандидатот Хатиџе Ишик.

 – Одлука за формирање комисија за одбрана на специјалистички труд, 
под наслов „Коксартроза“ на кандидатот Ресул Бингул.

 – Одлука по Барање од доц. д-р Андреј Петров за дополнителна работа.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.

185. седница, 16.6.2017 година 
 – Одлука за избор на доц. д-р Вело Марковски за вонреден професор за 

наставно-научната област инфектологија.
 – Одлука за избор на доц. д-р Светлана Јовевска за вонреден професор 

за наставно-научната област анатомија.
 – Одлука за формирање комисии за упис на нови студенти во учебната 

2017/2018 година.
 – Одлука за усвојување на покриеност на настава за прв циклус студии 

на сите студиски програми на Факултет за медицински науки во 
наредната 2017/2018 учебна година.

 – Одлука за измена и дополнување на Одлука за стручна посета на 
студенти од академските студиски програми за престој на клиниките 
на Државниот медицински универзитет во Самара, Русија. 

 – Одлука за одбивање на приговор од студент Иван Проданов и 
потврдување на првостепената одлука на дисциплинската комисија 
за изрекување на дисциплинска мерка.

 – Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
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 – Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд, 
под наслов „Акупунктурен третман при лумбална дискус хернија“ на 
кандидатот Мартин Каровски. 

 – Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 
оценка на специјалистички труд на кандидатот Грозданка Божиновска 
под наслов „Епидемиолошки карактеристики на diabetes mellitus 
во Куманово и околните населени места во период од 2011 до 2015 
година“. 

 – Одлука по Барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Катарина Смилков.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Елена Дракалска.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Викторија Максимова.
 – Одлука по Барање од ас. д-р Верица Ивановска.
 – Одлуки за одржување на Симпозиум со меѓународно учество 

„Неправилности, грешки и пропусти и нивно санирање при 
стоматолошките интервенции“ на ден 11.11.2017 година и тоа: 

 – за обезбедување на Мултимедијалниот центар на Економски 
факултет; 

 – за утврдување на износот на котизацијата на слушачите на 
Симпозиумот со меѓународно учество „Неправилности, грешки и 
пропусти и нивно санирање при стоматолошките интервенции“ кој 
на 11.11.2017 година  (1.500 денари за уплати до 30.9.2017 година и 
1.700 денари за уплати од 1.10.2017 година до 10.11.2017 година);

 – за обезбедување на сместување во хотел во деновите од 9 до 12 
ноември 2017 година на поканетите предавачи на Симпозиумот со 
меѓународно учество „Неправилности, грешки и пропусти и нивно 
санирање при стоматолошките интервенции“ кој ќе се одржи на ден 
11.11.2017 година и тоа три еднокреветни соби во наведениот период.

 – за подготовка и изработка на флаер, сертификати за посетители 
и предавачи и репрезентативен материјал (легитимација, тефтер, 
пенкало и папка);

 – за отворање на сметка за уплата на котизација за учесниците;
 – за покривање на трошоци за кафе пауза и ручек за предавачите и 

почесните гости;
 – за утврдување на износот за уплата на сума од 12.000 денари и 8.000 

денари во зависност од квадратурата за штанд од 12 или 8 м2 на 
фирми кои сакаат да имаат изложбени штандови во холот.

186. седница, 30.6.2017 година
 – Одлука за избор на д-р Александра Тонева за асистент-докторанд за 

научната област хепатогастроентерологија.
 – Одлука за избор на асс. д-р Верица Ивановска за доцент за наставно-

научната област клиничка фармација.
 – Одлука за избор на д-р Јован Ивчев за насловен доцент за наставно-

научната област урологија.
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 – Одлука за избор на м-р Маја Чочевска за асистент-докторанд за 
научната област хемија.

 – Одлука за усвојување на рецензијата во која кандидатката Сотирија 
Дувлис не се предлага за избор во звање за наставно-научнат аобласт 
имунологија.

 – Одлука за избор на д-р Сања Балџиева за асистент-докторанд за 
научната област анатомија.

 – Одлука за измена и дополнување на Одлука за покриеност на 
наставата за учебната 2016/2017 годинана прв циклус студии.

 – Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Киро Папакоча.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Елена Дракалска.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Викторија Максимова.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Александар Цветковски.
 – Одлука по Барање од ас. д-р Верица Ивановска.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Катерина Златановска.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Наташа Лонгурова.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Сања Нашкова.
 – Одлука по Барање од ас. док. м-р Милкица Јанева.

187. седница, 24.8.2017 година
 – Одлука за измена и дополнување на Одлука за утврдување на 

покриеност на наставата во зимски и летен семестар во учебната 
2017/2018 година на Факултетот за медицински науки на студиските 
програми на прв циклус студии.

 – Одлука за преземање на преостанати обврски. 
 – Одлука за распишување на конкурс за избор на:
 – - еден наставник во сите звања за наставно-научната област 

фармакологија;
 – - еден наставник во насловно звање насловен доцент/насловен 

вонреден професор за наставно-научната област урологија;
 – - еден наставник во насловно звање насловен доцент/насловен 

вонреден професор за наставно-научната област судска медицина.
 – 4. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
 – 5. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 

оценка на специјалистички труд на кандидатот Мартин Каровски под 
наслов „Акупунктурен третман при лумбална дискус хернија“.

 – 6. Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички 
труд, под наслов „Генетско дијагностицирање на фамилијарна 
медитеранска треска - приказ на случај од Република Македонија“ на 
кандидатот Драгица Близнаковска.

 – 7. Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички 
труд, под наслов „Хепатитис Б и хепатитис Ц вирусни инфекции, 
можности за современа микробиолошка дијагноза, микробиолошка 
дијагноза и инциденца во Штип“ на кандидатот Ивана Димиќ.

 – 8. Одлука по Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
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 – 9. Одлука по Барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.
 – 10. Одлука по Барање од проф. д-р Гордана Панова.
 – 11. Одлука по Барање од проф. д-р Гордана Панова.
 – 12. Одлука по Барање од проф. д-р Татјана Рушковска.
 – 13. Одлука по Барање од доц. д-р Катерина Смилков.
 – 14. Одлука по Барање од доц. д-р Викторија Максимова.
 – 15. Одлука по Барање од проф. д-р Ивона Ковачевска.
 – 16. Одлука по Барање од проф д-р Татјана Рушковска.
 – 17. Одлука по Барање од проф. д-р Зху Јихе.
 – 18. Одлука по Барање за неплатено отсуство на асс. док. м-р Ана 

Радеска – Пановска.
 – 19. Одлука за не давање согласност на проф. д-р Васо Талески 

и одбивање на Барањето за вршење високообразовна дејност на 
Воената академија „Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје.

188. седница, 11.9.2017 година
 – Одлука за определување на максималeн број од 15 студенти на сите 

студиски програми на кои еден наставник може да биде ментор во 
една година за изработка на завршен испит, односно одбрана на 
дипломски труд.

 – Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс објавен на 
ден 29 август 2017 година.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник 
во сите звања за наставно – научна област фармакологија – еден 
извршител.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник 
во насловно завње насловен доцент/насловен вонреден професор за 
наставно – научна област урологија– еден извршител.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник 
во насловно завње насловен доцент/насловен вонреден професор за 
наставно – научна област судска медицина– еден извршител.

 – Одлука за измена и дополнување на Одлука за утврдување на 
покриеност на наставата во зимски и летен семестар во учебната 
2017/2018 година на Факултетот за медицински науки на студиските 
програми на прв циклус студии

 – Одлука за преземање на преостанати обврски. 
 – Одлука за утврдување на износ од 75,000 денари од семестар и 

трошоци за пат и сместување во Штип за проф. д-р Драган Красиќ, 
ангажиран професор од Универзитетот во Ниш.

 – Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор на 
наставник во насловно звање насловен доцент/насловен вонреден 
професор за наставно – научната област нуклеарна медицина – еден 
извршител, по конкурс објавен на ден 10.4.2017 година.

 – Поединечни одлука за студенти од прв циклус студии.
 – Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички 

труд од кандидатот Роберт Миленковски.
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 – Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, 
под наслов „Ефекти на кинезитерапијата при рехабилитација на 
пациенти со diabetes mellitus“ на кандидатот Маријана Ѓорѓиева.

 – Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд, 
под наслов „Застапеност на вродена пареза на плексус брахијалис во 
Општина Штип и нивна рехабилитација“ на кандидатот Тања Донева.

 – Одлука за склучување на договори со ординации и лабораторија.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Бистра Ангеловска.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Верица Ивановска.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Елена Дракалска.
 – Одлука по Барање од доц. д-р Елена Дракалска.
 – Одлука по Барање од лаб. м-р Мишко Милев.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Невенка Величкова.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Невенка Величкова.
 – Одлука по Барање од проф. д-р Ѓорѓи Шуманов.

Постигнати резултати на студентите 

Техничка опременост 
Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на 

факултетот

Опрема Тип Намена Број
1 PCR апарат EPPENDORF 

Mastercycler personal
Кампус - 2 1

2 Хоризонтална електрофореза BIORAD Кампус - 2 1
3 Хоризонтална електрофореза THERMO Кампус - 2 1
4 Вертикална електрофореза SEE 600 Series Кампус - 2 1
5 Центрифуга Mini Spin Eppendorf Кампус - 2 1
6 Cooling-Heathing Thermostat CH 100 BIOSAN Кампус - 2 1
7 UV TRANSILUMINATOR 0 Кампус - 2 1
8 BIOLOG систем 0 Кампус - 2 1
9 Ламинар Iskra PIO M012 Кампус - 2 1
10 Автоклав Кампус - 2 1
11 Дестилатор за вода Кампус - 2 1
12 Систем за ултрачиста вода MICROLAB Кампус - 2 1
13 BINDER комори за раст Кампус - 2 1
14 Пламен фотометар FLAPHO 40 Кампус - 2 1
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15 Колориметар МА9507 Кампус - 2 1
16 Автоклав Sutjeska Кампус - 2 1
17 Монокуларни микроскопи 3 B Scientific Кампус - 3 10
18 Бинокуларни микроскопи 3 B Scientific Кампус - 3 5
19 Бинокулар Jena Кампус - 2 1
20 Бинокулар ZOOM 6045 Кампус - 2 1
21 Микроскоп Jenamed 02 Кампус - 2 1
22 Микроскоп Jena Кампус - 2 1
23 Сериски термостат Autofrigor Кампус - 2 1
24 Термостат Iilmlaubor Кампус - 2 1
25 Сушница Baird&Tatlock 0 LTD Кампус - 2 1
26 Аналитичка вага (d 0 0.01) Sartorius GM 312 Кампус - 2 1
27 Автоклав Sutjeska Кампус - 2 1
28 Електична мешалка Hotplate 

& Stirrer
Jenway 1100 Кампус - 2 1

29 Фитотрон 2 бр. Кампус - 2 1
30 Ламинарна комора PIO SMBC 122 AV Кампус - 2 1
31 Центрифуга Centric Z 230 A Кампус - 2 1
32 Сет на микробиолошки 

препарати
3 B Scientific Кампус - 3 24

33 Сет на хистолошки препарати 3 B Scientific Кампус - 3 100
34 Сет на цитогенетски 

препарати
3 B Scientific Кампус - 3 20

35 Болнички кревет-хидрауличен Кампус - 3 1
36 Кревет-носилка (Padded 

Strecher)
Кампус - 3 1

37 Душек за болнички кревет Кампус - 3 1
38 Чаршави-горни (220-140 см) Кампус - 3 5
39 Чаршави-долни (220-140 см) Кампус - 3 5
40 Перници со навлаки Кампус - 3 5
41 Ќебиња Кампус - 3 2
42 Крпи-фротир големи Кампус - 3 5
43 Крпи-фротир мали Кампус - 3 5
44 Модел на бут за 

интрамускуларна (i.m) 
инјекција

Кампус - 3 1

45 Модел рака за интравенска 
(i.v) инјекција

Кампус 
– 3

2

46 Модел за катетеризација, 
женски

Кампус - 3 1
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47 Модел за катетеризација, 
машки

Кампус - 3
1

48 Модел за симулација на 
декубитус

Кампус - 3
1

49 Модел за интрадермална (i.d) 
инјекција

Кампус - 3
1

50 Модел за интрамускуларна 
(i.m) инјекција (сува)

Кампус - 3
1

51 Модел надколеница за 
интртамускуларна инекција

Кампус –3
1

52 Модел задница Кампус - 3 1
53 Рака за тернирање на 

интравенска (i.v) инјекција
Кампус - 3

1

54 Рака за артериска 
пункција 

Кампус - 3
1

55 Анатомски модел на човечко 
тело

Кампус - 3
1

56 Модел за нега на новородено Кампус - 3 1
57 Возрасно торзо со светлосна 

контрола
Кампус - 3

1

58 Џебен отоскоп Кампус - 3 1
59 Модел-породување Кампус -3 1
60 Модел-симулатор за давање 

клизма
Кампус - 3

1

61 RR0 Апарат за крвен 
притисок

Кампус - 3
2

62 Стетоскопи Кампус - 3 2
63 Стерилизатор - автоклав Кампус - 3 1
64 ЕКГ Кампус - 3 1

Спецификација на опремата со која располага Кабинетот за 
физикална медицина и кинезитерапија
 НАЗИВ Количина

Компјутер (лап-топ) 1
LCD проектор 1
Печатар - ласерски во боја 1
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Комбиниран апарат за електротерапија
-Галванска струја
-Нискофреквентни импулсни струи:
-Дијадинамични струи 
-Фарадеева струја 
-ТЕНС

1

Апарат за магнетотерапија со електро магнетни обрачи 1
 Апарат за ласертерапија со ласерски сонди за 
ласерпунктура и ласерско скенирање

1

Laser triactiv – IPL 
(со сите три призми)

1

Заштитни очила за ласертерапија 5
Апарат за средно-фреквентни струи
-интерферентни струи
-синусоидално-модулирани струи

1

ИЦ електростимулатор на акупунктурни точки 1
Апарат за ултразвучна терапија со две сонди 
(со фреквенција од 1 MHz и 3 MHz)

1

Апарат за Д`арсонвализација 1
Апарат за ултрависоко фреквентни бранови - 
радиофреквенција

1

Апарат за ултразвучна кавитација 1
Апарат за безиглена мезотерапија 1
Апарат за пресотерапија 1
Ламба за УВ 
(ултравиолетово зрачење)

1

Ламба за ИЦ 
(инфрацрвено зрачење)

1

Апарат за ел.дијагностика и ел. стимулација 
(козметички столб)

1

Апарат за инхалации – инхалатор 1
Кафез на Роше - димензии: 2x2x2 m
 (со комплет додатоци)

1

Рипстол (шведски ѕид) 2
Природни магнети за магнетотерапија - со различни 
форми 

10

Масажни кревети 5
Статичен велосипед 
(велоергометар)

1
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Патека за трчање 1
Фитбол – топки за пилатес 65 см 3
Фитбол – топки за пилатес 45 см 3
Пумпа за фитбол – топки за пилатес 2
Динамометар за тело 1
Динамометар за рака 1
Диск за вежбање на координација и рамнотежа 3
Патерици
(алуминиумски, се регулираат по висина)

2 пара

Дубак – за проодување 2
Апарат за терапија во суспензија
Therapy Master
 (со комплетна дополнителна опрема)

1

Разбој за обучување во одење
(должина 2 м)

1

Цилиндрични перничиња 10
Фротирни чаршафи 30
Парафинси единици за повеќекратна употреба 20
Грејно тело, рингла 1
Парафинска кадичка 1
Торбички со песок 0,5 кг 5
Торбички со песок 1 кг 5
Торбички со песок 2 кг 5
Медицинска топка 1кг 3
Медицинска топка 5 кг 3
Наутичко тркало 
 (за раздвижување на рамото и рацете)

1

Апарат за вибромасажа 
Со комплет додатоци

1

Кифолордозимер
(апарат за мерење на деформитетите на `рбетниот 
столб)

1

Инвалидска количка 1
Бастуни 
алуминиумски со должина што се регулира

5

Комплет вулкански камења – за термо масажа 1
Магнетна табла 300 х 160 см 1
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Паравани
димензии 90 Х 200 см

6

Кинезитерапевтски комплет 
(уреди со стандардни димензии)

1

Гониометри 360° 5
Силометри 5
Гимнастички душеци 10

Просторни услови 
За изведување на студискте програми во потполност се обезбедени 

инфраструктурните и просторните параметри, како и техничко-
технолошки, лабораториски и други ресурси кои се неопходни за 
реализација на наставата. Наставата се изведува во склад со препораките 
на акредитационата комисија во амфитеатри, училници и специјализирани 
компјутерски лаборатории. За секој студент е обезбедено соодветно место 
во лабораториите, училниците и амфитеатрите. 

Р.б. Просторија Бр. на места м2 Кампус
ознака

1. Амфитеатри А 2 Кампус 2 

2. Предавални

П1 1 60 Кампус 3 
П2 1 60 Кампус 4 
П3 1 60 Кампус 4 
П4 1 60 Кампус 4 
П5  1  60 Кампус 4 

3. Училници

У1  1  40 Кампус 4 
У2 1  40 Кампус 4 
У3 1  40 Кампус 4 
У4 1  40 Кампус 4 
У5 1  40 Кампус 4 
У6 1  40 Кампус 4 

4.
Компјутерски 
лаборатории

КЛ1
1 Кампус 2 

5. Лаборатории

Л1 1 Кампус 2 
Л2 1 Кампус 2 
Л3 1 30 Кампус 3 
Л4 1 30 Кампус 3 
Л5 1 30 Кампус 3 

6. Работилници

Р1
Р2
Р3
Р4
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7. Библиотеки
Б1 1 Кампус 2 
Б2 Кампус 1 

8. Читалници Ч1 1 Кампус 1 
9. Сали С1 0

Вкупен број места
Вкупна нето површина

Р.бр. Вид на опрема Количина

1.
Лабораторија за радиофармација-НРLC течен хроматограф 
со радиохемиски детектор, липоизатор, оловна комора, 
електрофореза

1
2
1

2. Лабораторија за биохемија-УВ ВИС спектрофотометар, 1

3.
Лабораторија за биоелектрохемија-потенциостати, 
АУТОЛАБ

2

4. Лабораторија за анатомија-фантоми и анатомски модели 2

5. Лабораторија за нега на болен-фантоми 1

6. Микроскопска лабораторија-микроскопи 12

Издавачка дејност и научноистражувачка работа 
Проф. д-р Рубин Гулабоски 
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Gulaboski, Rubin and Cvetkovski, Aleksandar (2017) Физичка хемија 

за фармацевти - учебник. UGD Stip, Stip. ISBN 978-608-244-304-1.
 
Објавени трудови во списанија со импакт фактор:

 – Ivanova, Violeta and Balabanova, Biljana and Bogeva, Elena and Frentiu, 
Tiberiu and Ponta, Michaela and Senila, Marin and Gulaboski, Rubin 
and Irimie, Florin Dan (2017) Rapid Determination of Trace Elements 
in Macedonian Grape Brandies for Their Characterization and Safety 
Evaluation. Food Analytical Methods, 10 (2). pp. 459-468. ISSN 1936-
9751 

 – Gulaboski, Rubin and Markovski, Velo and Zhu, Jihe (2016) Redox 
chemistry of coenzyme Q—a short overview of the voltammetric features. 
Journal of Solid State Electrochemistry, 20. pp. 1-10. ISSN 1432-8488 
(IF = 2.446 ) LINK: http://eprints.ugd.edu.mk/15913/

 – Gulaboski, Rubin and Bogeski, Ivan and Kokoskarova, Pavlinka and 
Haeri, Haleh H. and Mitrev, Sasa and Stefova, Marina and Stanoeva, 
Jasmina Petreska and Markovski, Velo and Mirceski, Valentin and 
Hoth, Markus and Kappl, Reinhard (2016) New insights into the 
chemistry of Coenzyme Q-0: A voltammetric and spectroscopic study. 
Bioelectrochemistry, 111. pp. 100-108. ISSN 15675394 (IF = 3.556). 
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LINK: http://eprints.ugd.edu.mk/15914/
 – Haeri, Haleh H. and Bogeski, Ivan and Gulaboski, Rubin and Mirceski, 

Valentin and Hoth, Markus and Kappl, Reinhard (2016) An EPR and 
DFT study on the primary radical formed in hydroxylation reactions of 
2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone. Molecular Physics. pp. 1-11. ISSN 
0026-8976 (IF = 1.837) LINK: http://eprints.ugd.edu.mk/15641/

 – Maksimova, Viktorija and Mirceski, Valentin and Gulaboski, Rubin 
and Koleva Gudeva, Liljana and Arsova-Sarafinovska, Zorica (2016) 
Electrochemical Evaluation of the Synergistic Effect of the Antioxidant 
Activity of Capsaicin and Other Bioactive Compounds in Capsicum 
sp. Extracts. International Journal of Electrochemical Science, 11. pp. 
6673-6687. ISSN 14523981 (IF = 1.693 ). LINK: http://eprints.ugd.edu.
mk/16085/

 – Maksimova, Viktorija and Koleva Gudeva, Liljana and Gulaboski, 
Rubin and Nieber, Karen (2016) Co-extracted bioactive compounds in 
Capsicum fruit extracts prevents the cytotoxic effects of capsaicin on 
B104 neuroblastoma cells. Revista Brasileira de Farmacognosia. pp. 1-7. 
ISSN 0102695X (IF = 0.956) . LINK http://eprints.ugd.edu.mk/16211/

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Р. Гулабоски, Волтаметрија-едноставна алатка во функција на 

медицината, фармацијата и хемијата, Семинар на УГД 12 октомври 
2017. 

 – M. Aleksandrov, V. Maksimova, R. Gulaboski, Electrochemical 
investigation of the basic redox behaviour of rutin, 3rd ICNPU Conference, 
Bansko, Bulgaria. 

 – M. Aleksandrov, V. Maksimova, R. Gulaboski, Evaluation of the redox 
interactions of rutin with some medical substances by cyclic voltammetry, 
CEEPUS, Ohrid, July, 2017.

Студиски престои во странство
 – Рубин Гулабоски - од 17 јули до 16 август 2017 г. и од 10 до 20 

декември 2016 година - престој на Медицинскиот факултет при Уни-
Саарланд, Германија, проект Протеин-филм волтаметрија.

Учество во проекти
 – Rubin Gulaboski-Protein-film voltammetry-Alexander von Humboldt 

Project, Germany-Macedonia-2011-2017.
 – Koleva Gudeva, Liljana and Gulaboski, Rubin and Trajkova, Fidanka 

and Maksimova, Viktorija and Velesanova, Ivana (2017) Application of 
biotechnological methods for improvement of plant species. [Project] 

Учество во научен одбор на меѓународни научни конференции
 – Rubin Gulaboski, Honorary Committee, With food to health, 

International Conference, Osijek, Croatia, October 2017, www.ptfos.
unios.hr/With_Food_To_Health/index.php/comittees/
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Доц. д-р Данче Василева
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги

 – Николовска Л, Василева Д, Крстев Т, Страторска Т. (2016) 
Клиничка кинезитерапија. COBISS.MK-ID 101797386. Национална 
и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски”, Скопје, 
Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, Факултет за медицински науки. 
ISBN 978-608-244-342-3. 

 – Крајџикова Л, Николовска Л, Крстев Т, Василева Д, Страторска Т. 
(2016) Мануелна терапија и мобилизација на периферни зглобови. 
Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, Штип. ISBN 978-608-244-311-9. 

Објавени трудови во интернационални списанија без импакт 
фактор

 – Dimitrova A, Izov N, Maznev I, Vasileva D, Nikolova M. (2017) 
Рhysiotherapy in patients with chronic obstructive pulmonary disease. 
Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 5 (6). pp. 720-
723. ISSN e: 1857-9655. 

 – Vasileva D, Izov N, Maznev I, Lubenova D, Mihova M, Markovski V, 
Nistor Cseppento C. (2017) Changes in kinetic parameters of gait in 
patients with supratentorial unilateral stroke in chronic period. Open 
Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 5 (2). pp. 201-206. 
ISSN 1857-9655. 

 – Izov N, Maznev I, Nikolova M, Vasileva D. (2017) Effect of swimming 
and physiotherapy in patients with nephrolithiasis. Journal of Applied 
Sports Sciences, 1 (1). pp. 84-89. ISSN ISSN 2534-9597 (Print) ISSN 
2535-0145 (Online). 

 – Bizheva Ts, Lubenova D, Maznev I, Grigorova-Petrova K, Dimitrova 
A, Vasileva D, Nikolova M. (2016) Influence of Early Intensive 
Rehabilitation on Functional Mobility after Low Back Surgery. Open 
Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 4 (4). pp. 661-664. 
ISSN 1857-9655 (online).

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Trajkova M, Vasileva D. (2017) Neurorehabilitation of multiple sclerosis. 

In: 3rd Congress of the Bulgarian Society of Neurosonology and Cerebral 
Hemodynamics and Regional Teaching Course of the EAN, 5-8 Oct 2017, 
Sofia, Bulgaria.

 – Nikolova M, Dimitrova A, Vasileva D. (2017) Effect of physical therapy on 
static muscle endurance in lumbosacral pain syndrome. In: 3rd Congress 
of the Bulgarian Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics 
and Regional Teaching Course of the EAN, 5-8 Oct 2017, Sofia, Bulgaria. 

 – Vasileva D, Lubenova D. (2017) Improving motor independence after 
supratentorial unilateral stroke in the chronic period. In: 3rd Congress of 
the Bulgarian Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics 
and Regional Teaching Course of the EAN, 5-8 Oct 2017, Sofia, Bulgaria. 
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 – Manov D, Taseva E, Toneva S, Vasileva D. (2017) Neurorehabilitation in 
a case of Myasthenia Gravis. In: 3rd Congress of the Bulgarian Society 
of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics and Regional Teaching 
Course of the EAN, 5-8 Oct 2017, Sofia, Bulgaria. 

 – Nistor Cseppento C, Lazar L, Cioară F, Cevei M, Iovanovici D, Bochis C, 
Vasileva D. (2017) Sindrom de rabdomioliza si eozinofilie – prezentarea 
de caz. In: Actualități în recuperarea medicală, Zilele Medicale Felix - a 
XVIII-a Ediție, 20-22 Apr 2017, Romania. 

 – Vasileva D, Lubenova D, Grigorova-Petrova K, Dimitrova A, Nikolova 
M. (2016) Effect of kinesitherapy on the kinetic parameters of gait in 
patients with supratentorial unilateral stroke in chronic period. In: Second 
National Congress with International Participation, 30 Sept - 2 Oct 2016, 
Sofia, Bulgaria. 

 – Vasileva D, Lubenova D, Nikolovska L, Krstev T, Stratorska T. (2016) 
Ефект на кинезитерапијата врз функционалните можности за 
моторна рековалесценција кај пациенти со супратенториален 
едностранен мозочен инсулт во хроничен период. In: Втор Конгрес на 
физиотерапевти на Република Македонија, 16-18 Sept 2016, Struga, 
Macedonia. 

 – Krstev T, Nikolovska L, Vasileva D, Stratorska T, Kolevska M. (2016) 
Кинезитерапија при функционални нарушувања на сакроилиачните 
зглобови. In: Втор Конгрес на физиотерапевти на Република 
Македонија, 16-18 Sept 2016, Struga, Macedonia.

Студиски престои во странство
 – Данче Василева - од 15 јули до 30 јули 2017 година - престој на 

Самарски државен медицински универзитет, Русија.

Учество во проекти
 – Данче Василева - Статистичкo заклучување, моделирање и учење 

со акцент на масивни податоци. Одговорен: проф. Марија Михова. 
Statistical Inference, Modeling and Learning with Emphasis on Big Data-
2016/2017, УКИМ, Скопје.

Учество во научен одбор на меѓународни научни конференции
 – Danche Vasileva, Congress Committee, In: 3rd Congress of the Bulgarian 

Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics and Regional 
Teaching Course of the EAN, 5-8 Oct 2017, Sofia, Bulgaria.

Проф. д-р Биљана Ѓорѓеска
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги

 – Биљана Ѓорѓеска, Сања Костадиновиќ Величковска (2017) Изолација 
на природни продукти - учебник. УГД Штип, ISBN: 978-608-244-381-
2, http://e-lib.ugd.edu.mk/610.



Годишен извештај

653

Објавени трудови во интернационални списанија
 – Angelovska, Bistra and Maleska-Stojandinovikj, Slavica and Drakalska, 

Elena and Gjorgjeska, Biljana (2017) Production of Gel with Menthol, 
Benzocaine and Procaine HCl for Topical Application in Rheumatoid 
Arthritis Patients. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 5. ISSN 2328-
2150.

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Gjorgjeska, Biljana and Angelovska, Bistra and Kovacevska, Ivona and 

Janeva, Andonela (2017) Relation between quantity of disinfectants used 
and appearance of intra-hospital infections in selected hospitals. In: 22nd 
BASS Congress, 06 May 2017, Thessaloniki, Greece.

 – Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Ali, Erdal and Gjorgjeska, 
Biljana and Kovacevska, Ivona (2017) Recognition and reporting of 
suspected adverse drug reactions using SDA Pharmacovigilance. In: 
22nd Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 4-6 May 
2017, Thessaloniki, Greece.

 – Biljana Gjorgjeska, Andonela Janeva, Ivana Iceva, Dino Karpicarov, 
Antonela Velkova, Viktorija Krzovska, Ana Dimitrova, Natali Delipetrova 
(2017) Relation between structure and activity of antiseptics and 
disinfectants that are used in clinics. In: 17th International Symposium 
and Summer School on Bioanalysis, 2–8 July 2017, Ohrid, Republic of 
Macedonia.

 – Biljana Gjorgjeska, Andonela Janeva, Ivana Iceva, Dino Karpicarov, 
Antonela Velkova, Viktorija Krzovska, Ana Dimitrova, Natali Delipetrova 
(2017) Structure and physicochemical properties of antiseptics and 
disinfectants in relation to their activity. In: Nutricon 2017” Food Quality 
and Safety Health and Nutrition, 5-7 Oct 2017, Skopje, Macedonia.

 – D.Yzeiri Havziu, M.Hiljadnikova-Bajro, T.Kadifkova Panovska, 
L.Zylbehari, B.Gjorgjeska (2017) Nephrotoxicity of NSAIDs and MTX. 
In: 2nd International Scientific Conference of the Faculty of Medical 
Sciences, 13-14 October 2017, Tetovo.

 – Gjorgjeska, Biljana and Yzeiri Havziu, Drita (2017) Nefrotoxicity of 
NSAID. In: 2nd International Scientific Conference of the Faculty of 
Medical science, 13-14 October 2017, Tetovo. 

Учество во проекти
 – Gjorgjeska, Biljana and Janeva, Andonela and Karpicarov, Dino and 

Velkova, Antonela and Krzovska, Viktorija and Delipetrova, Natali and 
Dimitrova, Ana (2017) Анализа на MBC на најчесто користените 
антисептици и дезинфициенси во болнички услови и поставување на 
корелација помеѓу нивната структура и активност [раководител на 
проект]
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Проф. д-р Татјана Рушковска
Објавени трудови во списанија со импакт фактор

 – Egea, Javier and Fabregat, Isabel and Frapart, Yves M. and Ghezzi, Pietro 
and Görlach, Agnes and Kietzmann, Thomas and Kubaichuk, Kateryna 
and Knaus, Ulla G. and Lopez, Manuela G. and Olaso-Gonzalez, Gloria 
and Petry, Andreas and Schulz, Rainer and Vina, Jose and Winyard, Paul 
and Bernlohr, David and Ruskovska, Tatjana and Touyz, Rhian M. and 
Papapetropoulos, Andreas and Grune, Tilman and Lamas, Santiago and 
Schmidt, Harald H.H.W. and Di Lisa, Fabio and Daiber, Andreas et al. 
(2017) European contribution to the study of ROS: A summary of the 
findings and prospects for the future from the COST action BM1203 
(EU-ROS). Redox Biology, 13. pp. 94-162.http://eprints.ugd.edu.
mk/17939/
IF=6.337

 – Menezes, Regina and Rodriguez-Mateos, Ana and Kaltsatou, Antonia 
and González-Sarrías, Antonio and Greyling, Arno and Giannaki, 
Christoforos and Andres-Lacueva, Cristina and Milenkovic, Dragan 
and Gibney, Eileen R and Dumont, Julie and Schär, Manuel and Garcia-
Aloy, Mar and Duran, Palma and Alejandra, Susana and Ruskovska, 
Tatjana and Maksimova, Viktorija and Combet, Emilie and Pinto, Paula 
(2017) Impact of flavonols on cardiometabolic biomarkers: A meta-
analysis of randomized controlled human trials to explore the role of 
inter-individual variability. Nutrients, 9 (2), 117. http://eprints.ugd.edu.
mk/17586/ IF=3.550

Објавени трудови во интернационални списанија без импакт 
фактор

 – Kamceva, Gordana and Arsova-Sarafinovska, Zorica and Ruskovska, 
Tatjana and Zdravkovska, Milka and Kamceva Panova, Lidija and 
Stikova, Elisaveta (2016) Cigarette Smoking and Oxidative Stress in 
Patients with Coronary Artery Disease. Open Access Maced J Med Sci. 
http://eprints.ugd.edu.mk/16624/

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Petrusevska, Elena and Maneva, Manuela and Ruskovska, Tatjana (2017) 

Метаболен синдром кај пациенти со прекумерна тежина и дебелина. 
In: XVII Меѓународен семинар за квалитет контрола информатика и 
заштита во медицинска лабораториска дијагностика, 14-18 June 2017, 
Ohrid, Republic of Macedonia.

 – Ivanovska, Katerina and Petrusevska Sinadinovska, Tanja and Ruskovska, 
Tatjana (2017) Застапеност на метаболниот синдром кај текстилни 
работнички од градот Велес и околината. In: XVII Меѓународен 
семинар за квалитет контрола информатика и заштита во медицинска 
лабораториска дијагностика, 14-18 June 2017, Ohrid, Republic of 
Macedonia.
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 – Ruskovska, Tatjana (2017) Short presentations by co-directors at NATO 
SPS MYP G5266. In: Science for Peace and Security Programme MYP 
G5266 Kick-off meeting, 15-16 May 2017, Sofia, Bulgaria. (Unpublished)

 – Ruskovska, Tatjana and Popovska - Dimova, Zaneta and Nikolovski, 
Vlatko (2016) Metabolic disturbances in obesity. In: 24th Meeting of 
Balkan Clinical Laboratory Federation, 5-7 Oct 2016, Tirana, Albania.

Студиски престои во странство
 – Студиски престој во INRA, Centre de Clermont Ferrand/Theix, Unite 

de Nutrition Humaine, во периодот 11-25.3.2017 год.
Цел на престојот: “Bioinformatic analysis of nutrigenomics data of 

plant food bioactives extracted from in-vitro and in-vivo studies”.

Учество во проекти
 – NATO SPS MYP G5266 Project, Science for Peace and Security 

Programme. http://eprints.ugd.edu.mk/18260/ 
 – Ruskovska, Tatjana and Milev, Mishko and Tuseva, Ivana and Tuneva, 

Tina and Stojanovski, Filip and Ja’rmov, Goran and Velesanova, Kristina 
and Arapova, Emilija and Manolev, Metodi (2017) Тиол/дисулфиден 
статус и оксидирани липопротеини кај испитаници со висок атероген 
ризик и пациенти со градна болка од исхемична природа. [Project]

 – Cherkaoui Malki, Mustapha and Bartoszek, Agnieszka and Ruskovska, 
Tatjana and Smilkov, Katarina and Milev, Mishko (2017) Personalized 
Nutrition in aging society: redox control of major age-related diseases. 
[Project]

 – Sumanov, Gorgi and Ruskovska, Tatjana and Velickova, Nevenka and 
Panova, Gordana and Sumanovski, Lazar and Milev, Mishko and 
Spasov, Mire (2015) Евалуација на имунолошкиот статус во однос на 
тетанусот кај различни возрасни групи на население.[Project]

 – Morand, Christine and Ruskovska, Tatjana (2014) Interindividual 
variation in response to consumption of plant food bioactives and 
determinants involved (POSITIVe). [Project]

Учество во научен одбор на меѓународни научни конференции
 – Член на стручен одбор на XVII Меѓународен семинар за квалитет 

контрола информатика и заштита во медицинска лабораториска 
дијагностика, 14-18. 06. 2017, Охрид, Република Македонија.

Проф. д-р Бистра Ангеловска 
Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
Објавени трудови во интернационални списанија без импакт 

фактор
 – Angelovska, Bistra and Maleska-Stojandinovikj, Slavica and Drakalska, 

Elena and Gjorgjeska, Biljana (2017) Production of Gel with Menthol, 
Benzocaine and Procaine HCl for Topical Application in Rheumatoid 
Arthritis Patients. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 5. ISSN 2328-
2150.
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Објавени трудови во домашни списанија
 – Angelovska, Bistra and Belazelkovska, Elizabeta (2016) Ќе бидеме 

препознаени во системот ако го чуваме достоинството на 
професијата. Фармацевтски информатор (44). pp. 5-9. ISSN 1409-
8784

 – Angelovska, Bistra (2016) Услуги во аптеките – стратегија на развојот 
во ЕУ. Фармацевтски информатор (44). pp. 17-21. ISSN 1409-8784

 – Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Miteva, 
Ana (2016) Карактеризација и евалуација на микроигли за 
трансдермална апликација на лекови. Фармацевтски информатор 
(44). pp. 31-33. ISSN 1409-8784

 – Angelovska, Bistra (2016) Фармацевтски маркетинг, информација и 
реклама. Фармацевтски информатор (44). pp. 40-45. ISSN 1409-8784

 – Angelovska, Bistra (2016) Хронични заболувања на долните дишни 
патишта – како да се намали појавата и да се подобри состојбата на 
болните. Ваш аптекар (12). pp. 14-16. ISSN 1857-97

 – Angelovska, Bistra (2016) Фармацевтски грижи: Грижа на фармацевтот 
за здравјето на граѓаните. Ваш аптекар (11). pp. 10-12. ISSN 1857-97.

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Volinkoska, 

Jasmina (2017) Knowledge regarding risk factors of hypertension among 
students in University ,,Goce Delchev”-Stip. In: The 21st Session of The 
Balkan Medical days, 06-08 Oct 2017, Sofia, Bulgaria.

 – Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Rangelov, 
Stanislav and Lambov, Nikolay and Angelovska, Bistra (2017) Hybrid 
pH-sensitive nanoparticles as platforms for delivery of curcumin. In: 17th 
International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 02-08 July 
2017, Ohrid, R. Macedonia.

 – Angelovska, Bistra (2017) Mogućnosti financiranja apotekarske 
djelatnosti u Jugoistočnoj Evropi. In: 8. Simpozij magistara farmacije 
FBiH, 19-21 May 2017, Neum, BIH. (Unpublished)

 – Gjorgjeska, Biljana and Angelovska, Bistra and Kovacevska, 
Ivona and Janeva, Andonela (2017) Relation between quantity of 
disinfectants used and appearance of intra-hospital infections in selected 
hospitals. In: 22nd BASS Congress, 06 May 2017, Thessaloniki, Greece.

 – Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Ali, Erdal and Gjorgjeska, 
Biljana and Kovacevska, Ivona (2017) Recognition and reporting of 
suspected adverse drug reactions using SDA Pharmacovigilance. In: 
22nd Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 4-6 May 
2017, Thessaloniki, Greece.

 – Angelovska, Bistra (2016) Mogućnosti sprovođenja vakcinisanja građana 
Makedonije od strane magistra farmacije sa profesionalnog i zakonskog 
aspekta. In: 7. Simpozij magistara farmacije FBiH „Kompetencije 
magistara farmacije u apotekarstvu: prevencija i tretman prehlade i 
gripe“, 02-04 Dec 2016, Zenica, BIH.
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 – Angelovska, Bistra and Stojkov, Svetlana and Binakaj, 
Zahida and Drakalska, Elena (2016) Counterfeit medicines and availability 
to patiеnts in Macedonia, Serbia and Bosnia and Herzegovina. In: 6th 
Congress of pharmacy with international participation, 13-16 Oct 2016, 
Sandanski, Bulgaria.

 – Kovacevska, Ivona and Angelovska, Bistra and Toneva, Verica and Toneva, 
Aleksandra and Georgiev, Zlatko and Kovacevski, Ivo(2016) Assessment 
in antibiotics self-medication in dental patients. In: VI Конгрес по 
фармация с международно участие под мотото “PharmaceutiQoL 
Challenges and Avenues”, 13-16 Oct 2016, Sandanski, Bugarija.

Учество во проекти
 – Gjorgjeska, Biljana and Zdravkovska, Milka and Angelovska, Bistra and 

Petkovska, Sofija and Zarkova, Julija and Ivanovska, Verica (2013-2016) 
Употреба на антисептици и средства за дезинфекција во здравствените 
институции во Република Македонија во период од пет години. 

 – Емилија Јаневиќ, Бистра Ангеловска и др. Воведување и 
стандардизација на технологија за добивање на готови кит формулации 
на радиофармацевтски препарати базирани на коњугирани комплекси 
од моноклонални антитела и пептиди (УГД проект 2014-2016).

 – Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Cvetkovski, 
Aleksandar and Ivanovska, Verica and Atanasova, Dijana and Micevska, 
Angela (2017) Придонес на фармацевтите во контрола на 
резистентноста на антибиотиците. [Project]

Проф. д-р Цена Димова 
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги

 – Dimova, Cena (2017) Орална хирургија 1. Univerzitet “Goce Delcev” 
Stip. ISBN 978-608-244-373 учебник.

 – Dimova, Cena and Evrosimovska, Biljana and Popovska, 
Mirjana (2017) The Use of Graft Materials and Platelet Rich Plasma 
in Oral Surgery. In: Materials and Technologies in Dentistry: Defects, 
Processing and Characterization. Trans Tech Publication Inc, Scientific.
Net, pp. 39-53. ISBN 978-3-03835-564-9 - поглавје во книга.

 – Zlatanovska, Katerina and Dimova, Cena and Zarkova, 
Julija (2017) Minimally Invasive Aesthetic Solutions - Porcelain Veneers 
and Lumineers. In: Materials and Technologies in Dentistry: Defects, 
Processing and Characterization. Scientific Net, Trans Tech Publications, 
Switzerland, pp. 111-120. ISBN 978-3-03835-564-9 - поглавје во книга.

Објавени трудови во интернационални списанија без импакт 
фактор

 – Dimova Cena, Zdravkovska Milka (2016) Evaluation life quality of oral 
anticoagulated patients following oral surgical interventions.Journal of 
Hygienic Engineering and Design, 14: 69-76. ISSN 1857- 8489.
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 – Dimova Cena, Popovska Mirjana, Popovska Lidija, Evrosimovska 
Biljana. (2016) Evaluation quality of life after apicoectomy using two 
different flap design. Journal of Hygienic Engineering and Design, 14: 
83-89. ISSN 1857- 8489

 – Popovska Mirjana, Fidovski Jasmin, Radojkova-Nikolovska Vera, 
Dimova Cena, Popovska Lidija, Mijovska Aneta,Tosevska Spasovska 
Natasa, Dzipunova, Biljana. (2016) The effects of NBF gingival gel in 
the treatment of recurrent oral ulcers: case report. Journal of International 
Dental and Medical Research, 9 (1): 81-85. ISSN 1309 -100X.

 – Zlatanovska Katerina, Guguvcevski Ljuben, Popovski Risto, Dimova 
Cena, Minovska Ana, Mijoska Aneta. (2016) Fracture Resistance of 
Composite Veneers with Different Preparation Designs. Balkan Journal 
of Dental Medicine, 20 (2): 99-103. ISSN 2335-0245.

 – Zlatanovska Katerina, Guguvcevski Ljuben, Dimova Cena, Kovacevska 
Ivona. (2016) Preparation Design Selection For Porcelain Veneers 
Manufacturing: A Review. Research Journal of Pharmaceutical, Biological 
and Chemical Sciences, 7 (4): 573-579. ISSN 0975-8585

 – Dimova Cena, Popovska Lidija, Zdravkovska Milka, Popovska Mirjana, 
Zlatanovska Katerina. (2016) Traditional versus new oral anticoagulants 
in clinical practice of oral surgery. Research Journal of Pharmaceutical, 
Biological and Chemical Sciences, 7 (5): 170-176. ISSN 0975-8585

 – Sikovska, Biljana and Dimova, Cena and Sumanov, Gorgi and Vankovski, 
Vlado (2016) Biomedical Waste Management. Journal of the Macedonian 
Medical Association Mac. Med. Review, 70 (1). pp. 1-7. ISSN 0025-1097

 – Evrosimovska, Biljana and Dimova, Cena and Popovska, 
Mirjana (2017) Gene Polymorphism of Matrix Metalloproteinase-1 in 
Chronic Periapical Lesions. Dentistry, 7 (6-436). pp. 1-5. ISSN 2161-
1122.

 – Kocovski Darko, Sabanov Enis, Zlatanovska Katerina, Gigovski Nikola, 
Sabanov Erol (2017) Dimensional changes of irreversible hydrocolloid 
impressions after immersion in hypochlorite solution disinfectant. 
Physioacta, 11 (2): 151-158. UDK: 61. ISSN 1857-5587.

Домашни списанија
 – Sikovska Biljana, Dimova Cena, Popovska Mirjana. (2016) Управување 

со стоматолошки и медицински отпад. Vox Dentarii - Информатор на 
Стоматолошката комора на Македонија, 6 (1): 33-35.

 – Vladikova Julija, Dimova Cena, Arslanov Hadis. (2016) Подвижни забни 
трупчиња во стоматолошката протетика.Medicus, информативен 
гласник на јавното здравство - Штип, 10 (24): 28. ISSN 1857-5994

 – Arslanov Hadis, Dimova Cena, Vladikova Julija. (2016) Современи 
видови гипс во стоматолошка протетика. Medicus, информативен 
гласник на јавното здравство - Штип, 10 (24): 29. ISSN 1857-5994

 – Dimova, Cena (2016) Современи трендови на средства и техники на 
локална анестезија. Vox Dentarii - Информатор на стоматолошката 
комора, 6 (2). pp. 22-23.
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 – Dimova, Cena (2017)  Клинички аспекти при менаџментот и 
превенцијата на „сува алвеола” - фибринолитичка алвеола. Vox 
Dentarii Информатор на стоматолошката комора на Македонија, 7 
(1). pp. 28-33. ISSN 1857-7814.

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Dimova, Cena and Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina and Naskova, 

Sanja (2016) The use of electronic microscopy in root apex morphology 
of maxillar and mandibular premolars. In: Roots Summit, 30 Nov -03 
Dec 2016, Dubai, UAE.

 – Dimova, Cena, Zdravkovska, Milka and Zlatanovska, 
Katerina and Zarkova, Julija and Naskova, Sanja and Kadrova, 
Sarita (2016) Assessment of postoperative outcome and patient’s life 
quality after different oral surgery procedure. In: Conference on Food 
Quality and Safety, Health and Nutrition - NUTRICON 2016, 1-2 Dec 
2016, Skopje, Macedonia.

 – Kadrova, Sarita and Dimova, Cena and Dumitraskovic, Milan and Mileva, 
Elena (2016) Maintenance of oral hygiene of dental implants.
In: Conference on Food Quality and Safety, Health and Nutrition - 
NUTRICON 2016, 1-2 Dec 2016, Skopje, Macedonia.

 – Kocovski, Darko and Toneva, Verica and Dimova, Cena and Zlatanovska, 
Katerina and Naskova, Sanja (2016) Oral Hygiene Level Maintenance 
of Dental Medicine Students. In: Conference on Food Quality and 
Safety, Health and Nutrition - NUTRICON 2016, 1-2 Dec 2016, Skopje, 
Macedonia.

 – Zlatanovska, Katerina and Dimova, Cena and Zarkova, Julija and Naskova, 
Sanja and Kocovski, Darko (2016) Oral health related quality of life in 
patients with fixed and mobile prosthodontic therapy. In: Nutricon 2016” 
Food Quality and Safety Health and Nutrition, 1-2 Dec 2016, Skopje, 
Macedonia. (Submitted)

 – Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina and Dimova, Cena and Naskova, 
Sanja and Popovska, Lidija (2016) Spectrophotometric analysis of natural 
teeth color in patients with different oral hygiene habits. In: “Nutricon 
2016” Food quality and Safety Haelth and Nutrition, 1-2 Dec 2016, 
Skopje, Macedonia.

 – Naskova, Sanja and Iljovska, Snezana and Dimova, Cena and Zlatanovska, 
Katerina and Zarkova, Julija (2016) The correlation between dental caries 
and socio-economic status in children from 4-6 year. In: Nutricon 2016 
- Food Quality & Safety, Health & Nutrition, 01-02 Dec 2016, Skopje, 
Republic of Macedonia. (Submitted)

 – Dimova, Cena (2016) Работилница - Оралнохируршки процедури 
во менаџментот на флап - дизајн: резени, инструменти и техники 
на шиење. In: Втора работилница , 27 Dec 2016, Stip, Macedonia. 
(Unpublished)

 – Dimova, Cena (2017) Работилница - Оралнохируршки процедури 
во менаџментот на флап-дизајн: резенки, инструменти и техники 
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на шиење – основно ниво. In: Оралнохируршки процедури во 
менаџментот на флап-дизајн: резенки, инструменти и техники на 
шиење – основно ниво, 10 Apr 2017, Stip, Macedonia.

 – Zlatanovska, Katerina and Dimova, Cena and Zarkova, Julija and Korunoska 
Stevkovska, Vesna and Gigovski, Nikola and Kocovski, Darko (2017) Oral 
hygiene in patients with fixed prosthodontic restorations. In: Nutricon 
2017” Food Quality and Safety Health and Nutrition, 5-7 Oct 2017, 
Skopje, Macedonia.

 – Naskova, Sanja and Iljovska, Snezana and Alimani Jakupi, 
Jetmire and Dimova, Cena and Zarkova, Julija (2017) Body mass index 
risk for the development of dental caries of 12 year-old pupils. In: 22nd 
Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 4-6 May 2017, 
Thessaloniki, Greece. (Submitted)

 – Zarkova-Atanasova, Julija and Zlatanovska, Katerina and Kocovski, 
Darko and Naskova, Sanja and Dimova, Cena (2017) Range of color 
parameters in maxillary central incisors versus three different shade 
guides. In: 22nd Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 
4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece.

 Студиски престои во странство
 – 15.7.2017 - 30.7.2017 - Стручен престој на Медицински универзитет 

Самара, Русија.

Учество во проекти
 – Dimova Cena, Zdravkovska Milka, Bosnakovski Darko, Popovska Lidija, 

Kovacevska Ivona, Kostadinovik Sanja, Papakoca Kiro, Serafimov 
Aleksandar, Zarkova Julija, Zlatanovska Katerina, Petrovski 
Mihajlo, Nacev Ivan (2014). Дентална морфологија на хумани трајни 
заби: екстерна и интерна анатомија на корени и коренски канални 
системи – експериментална студија (Dental morphology of human 
permanent teeth: external and internal anatomy of roots and root canal 
system –an experimental study). [Project] 

 – Kovacevska Ivona, Dimova Cena, Georgiev Zlatko, Muratovska 
Ilijana, Papakoca Kiro, Bilbilova-Zabokova Efka, Radeska 
Ana, Denkova Natasa, Naskova Sanja, Foteva, Katerina, Petrovski 
Mihajlo (2014) Анализа и процена на каналната оптурација во 
зависност од техниката на гутаперка апликација. [Project]

Проф. д-р Ленче Милошева
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги

 – Милошева Ленче (2016).Депресија во адолесценцијата: скрининг, 
третман и превенција од агол на когнитивно-бихејвиорална терапија.

 – Научна монографија- е-библиотека на ФМН, УГД.

Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
 – Richter, Kneginja and Acker, Jens and Miloseva, Lence and Peter, 
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Lucas and Niklewski, Günter (2017) Management of Chronic Tinnitus 
and Insomnia with Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and 
Cognitive Behavioral Therapy – a Combined Approach. Frontiers in 
Psychology/Clinical and Health Psychology, 8 (575).

 – Miloseva L, Vukosavljevic-Gvozden T, Richter K, Milosev,V, & 
Niklewski, G (2017) Perceived social support as a moderator between 
negative life events and depression in adolescence: implications for 
prediction and targeted prevention. European Association for Predictive, 
Preventive and Personalised Medicine (EPMA Journal) 8(3). 

Објавени трудови во интернационални списанија без импакт 
фактор

 – Miloseva,Lence and Milosev,Vladimir and Arsova,Roza and Jovevska, 
Svetlana (2016) Suicidal thoughts as cognitive risk factors for suicide 
among cancer patients. International Journal of Cognitive Research in 
Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 4 (2). pp. 53-56. 

 – Miloseva L (2017) The Scope of Macedonian Research on Cognitive 
Vulnerability to Depression in the Developmental Period of Adolescence. 
ISSBD Bulletin, Supplement to International Journal of Behavioral 
Development 41:3.

 – 3.Ангелеска, М. Милошева, Л. (2017). Социо-демографски 
карактеристики на болни со депресивни растројства во ГOБ 8 
Септември, Скопје од 2014-2016 година. МЕДИКУС, окт. 2017.

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Peter, Lukas and Richter, Kneginja and Acker, Jens and Hofig, 

Joachim and Zimni, Melanie and Tomova, Iva and PiehI, Anja and Miloseva, 
Lence and Niklewski, Günter (2017) Combining Repetitive Transcranial 
Magnetic Stimulation and Cognitive Behavioral Therapy for Effective 
Treatment of Tinnitus and Insomnia - A Case Report. In: Abstractband 
2017 Scientific symposium „Paracelsus Science Get Together“, 23 June 
2017, Nürnberg.

 – Miloseva, Lence and Milosev, Vladimir and Arsova, Roza (2017) Prediction 
of suicidality in patients with depressive disorder and comorbid 
disorders. In: World Conference on Psychology, Counseling and 
Guidance, WCPCG, 28-30 Apr 2017, Antalya, Turkey.

 – Miloseva Lence (2017). Passive suicidal ideation as a risk factor for 
suicide: Are we Asking the Right Questions? 13 th conference Days 
of Applied Psychology, Faculty of Philosophy, University of Niš, Niš, 
Serbia, 29-30 September 2017. (пленарно предавање)

 – Milosev Vladimir, Miloseva Lence (2017). Depression, suicidal risk and 
pain among cancer patients.13 th conference Days of Applied Psychology, 
Faculty of Philosophy, University of Niš, Niš, Serbia, 29-30 September 
2017.

 – Miloseva Lence, Milosev Vladimir, Kneginja Richter, Lukas Peter, 
Günter Niklewski (2017). Prediction and prevention of suicidalitz among 
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patients with depressive disorders: comorbidity as a risk factor. EPMA 
World Congress 2017 ‘Predictive, Preventive & Personalised Medicine’, 
Malta, 14-17 September 2017. EPMA Journal (Suppl). 

 – Kneginja Richter, Lukas Peter, Jens Acker, Joachim Höfig, Lence 
Miloseva and Günter Niklewski (2017). Personalized approach in the 
treatment of tinnitus and insomnia: combining repetitive transcranial 
magnetic stimulation and cognitive behavioral therapy. EPMA World 
Congress 2017 ‘Predictive, Preventive & Personalised Medicine’, Malta, 
14-17 September 2017. EPMA Journal (Suppl). 

 – Vukosavljevic-Gvozden,Tatjana and Dutina,Sanja and Miloseva. 
Lence (2016) Comparisons of Different Measures of Anxiety 
Sensitivity. Зборник на текстови од меѓународната конференција 
за теорија и практика во психологијата, Институт за психологија, 
Скопје. pp. 499-534.

Студиски престои во странство
 – РЕБТ Институт и КБТ Центар, Белград, придружницa на 

Елис Институт во Њујорк (едукација од психопатологија и 
психотерапија) секој месец по 5 дена, со ислучок на јули и август, 
во текот на 2016/2017). Успешно завршена втора година и положен 
квалификационен приемен испит за влез во трета година-клиничка 
програма.

Учество во проекти
 – Miloseva Lence. BMB S COST Action BM 1306 : Better Understanding 

the Heterogeneity of Tinnitus to Improve and Develop New Treatments 
(TINNET) 2015-

 – Miloseva Lence, Clinically relevant risk factors for suicide: Comparison 
between clinical group with passive suicidal ideation, active suicidal 
ideation and without suicidal ideation 2015.

 – Декември 2016/март 2017 - вкупно 7 експертски извештаи 
(индивидуални и тимски) - евалуација на европски предлог проекти 
од интердисциплинарни области: невронауки, психопатологија и 
психотерапија, во улога на Европски независен надворешен експерт 
за COST, ЕU Framework program, назначена од Конзорциумот на 
COST, Brussesls, Belgium. декември 2016 - март 2017 г., OC-2016-2.

Други научни активности
 – Член во научен одбор и рецензент на трудови за CELDA 2016.
 – Член на уредувачки одбор и рецензент на трудови Journal Interpersona.
 – Член на уредувачки одбор и рецензент на трудови Journal of Educ. 

Psychology.
 – Рецензент за Меѓународна конференција 20th Psychology Days in 

Zadar.

Проф. д-р Васо Талески
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Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
 – Taleski, Vaso (2016) Медицинска микробиологија со паразитологија 

– практикум.
 
Објавени трудови во списанија со импакт фактор:

 – Stojanovska, Zdenka and Boev, Blazo and Zunic, Zora S. and Ivanova, 
Kremena and Ristova, Mimoza and Tsenova, Martina and Ajka, Sorsa 
and Janevik-Ivanovska, Emilija and Taleski, Vaso and Bossew, Peter 
(2016) Variation of indoor radon concentration and ambient dose 
equivalent rate in different outdoor and indoor environments. Radiation 
and Environmental Biophysics, 55 (2). pp. 171-183. ISSN 0301-634X.
 
Објавени трудови во списанија со Global импакт фактор:

 – Dimik, Ivana and Taleski, Vaso and Simjanovska, Liljana (2017) Hepatitis 
B and hepatitis C viral infections, importance, microbiological diagnosis 
and incidence in Shtip, Republic of Macedonia. International Journal 
Scientific Papers, 16.3. pp. 1081-1084. ISSN 1857-923X. 

 – Taleski, Vaso and Bojkovska, Marija and Gjorgjeska, Biljana and 
Simjanovska, Liljana (2016) Aflatoxins and ochratoxins, harmful 
mycotoxins for human and animal health. International Journal 
Knowledge, 15.3. pp. 1041-1046. ISSN 1857-92. 

 – Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Simjanovska, Liljana (2016) 
Perspectives for applications of nanotechnology and nanomaterials in 
medicine. International Journal Knowledge, 15.1. pp. 323-326. ISSN 
1857-92. 

 – Davoodi, Fateme and Shahidi, Maryam and Taleski, Vaso and 
Simjanovska, Liljana (2016) The influence of reactive oxygen species on 
in vitro fertilization success. International Journal Knowledge, 15.3. pp. 
1037-1040. ISSN 1857-92. 

 – Taleski, Vaso and Trpceva Kristina, and Zdravkovska Milka, and 
Simjanovska, Liljana (2017) Aflatoxins and ochratoxins, harmful 
mycotoxins for human and animal health. International Journal 
Knowledge, Vol. 19.4. pp. 1423-1427. ISSN 2545-4439.
 
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари

 – Taleski, Vaso (2017) Brucellosis re-emerging zoonotic disease - An 
update on potential new Brucella strains and reservoirs. In: XI Kongres 
mikrobiologa Srbije Mikromed 2017, 11-13 May 2017, Belgrade, Serbia. 

 – Taleski, Vaso (2017) New brucella species and reservoirs – potential 
of global re-emerging zoonosis. In: XXX Strucni sastanak preventivne 
medicine Timocke krajine, 24-28 Apr 2017, Zajecar, Srbija. 

 – Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Simjanovska, Liljana (2017) 
Brucellosis - re-emerging zoonotic and food borne disease. In: Food-3 
International Conference “The challenges for quality and safety along the 
food chain”, 23-25 March 2017, Sofia, Bulgaria. 

 – Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Stojanovska, Zdenka (2016) 
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Можности за примена на сребрени наночестички како алтернативен 
пристап во контрола на инфекциите и микробната резистенција. In: 
Денови на превентивна медицина во Република Македонија, Здравје 
за сите-сите за здравје, 3-5 Nov 2016, Ohrid, Macedonia. 

 – Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Stojanovska, Zdenka 
(2016) Alternative Approaches and Perspectives of Nanotechnology 
in Antimicrobial Resistance and Infection Control. In: 50th Days of 
Preventive Medicine - International Congress, 27-30 Sept 2016, Nis, 
Serbia. 

 – Taleski, Vaso (2016) An up-date on Progress and Challenges in Control 
of Brucellosis. In: Dani mikrobiologa Srbije 2016, 12-13 May 2016, 
Belgrade, Srbija. 

Учество во проекти
 – Васо Талески, Блажо Боев, Саша Митрев, Дејан Мираковски, Милка 

Здравковска, Емилија Арсов, Марија Димитрова, Сара Кебакоска, 
Глорија Стефаноска, Емилијан Јусуфовски, Кирил Митев. Изолација 
и идентификација на бактерии од рудниците Алшар и Саса, Проект 
од УГД, 2017.
 
Учество одбор на меѓународни научни конференции

 – Претседател на Конгресниот борд за грантови, на 6. ФЕМС конгрес, 
одржан во Валенсија, Шпанија, јули 2017 г.

 – Член на Oрганизациски одбор – претседател на борд за грантови 
Mеѓународна конференција Food 3, одржан во Софија, Бугарија, 
март 2017 г. 

 – Претседавач на сесија на 10. Балкански конгрес на микробиолози, 
ноември 2017 г.

 – Во септември 2017 г.  избран за позиција Director of events and 
Internationalization на FEMS (Federation of European Microbiological 
Societies), term 2018-2020.

Проф. д-р Зденка Стојановска
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги

 – Марија Чекеровска, Зденка Стојановска, Славчо Цветков, Скрипта 
по термодинамика ISBN: 978-608-244-401-7, УГД, Штип (2017) 
http://e-lib.ugd.edu.mk/642

 – Марија Чекеровска, Зденка Стојановска, Славчо Цветков, Практикум 
по термодинамика ISBN: 978-608-244-402-4, УГД, Штип (2017) 
http://e-lib.ugd.edu.mk/641

Објавени трудови во списанија со импакт фактор
 – Predrag Kolarž, Janja Vaupotič, Ivan Kobal, Predrag Ujić, Zdenka 

Stojanovska, Zora S. Žunić (2016) Thoron, radon and air ions spatial 
distribution in indoor air Journal of Environmental Radioactivity, http://
dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2016.11.006 (IF:2.63)
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 – Kremena Ivanova, Zdenka Stojanovska, Martina Tsenova, Bistra 
Kunovska (2017) Building-specific factors affecting indoor radon 
concentration variations in different regions in Bulgaria Air Qual Atmos 
Health https://doi.org/10.1007/s11869-017-0501-0 (IF:3.184)

 – Z.S.Zunic, P. Bossew, F. Bochicchio, N. Veselinovic, C. Carpentieri 
S. Antignani, R. Simovic,Z.Curguz, V. Udovicic, Z. Stojanovska, G. 
Venoso, T. Tollefsen.The relation between radon in schools and in 
dwellings: A case study in a rural region of Southern Serbia Journal 
of Environmental Radioactivity 167 (2017) 188-200 https://doi.
org/10.1016/j.jenvrad.2016.11.024 (IF:2.63)

 – Zdenka Stojanovska, Kremena Ivanova, Peter Bossew, Blazo Boev, 
Zora S. Zunic, Martina Tsenova, Zoran Curguz, Predrag Kolarz, Milka 
Zdravkovska, and Mimoza Ristova. (2017) Prediction Of Long-Term 
Indoor Radon Concentration Based On Short-Term Measurements Vol. 
32, No. 1, pp. 77-84 http://eprints.ugd.edu.mk/17989/ (IF:0.62)

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Janevik-Ivanovska, Emilija and Zdravev, Zoran and Bhonsle, Uday and 

Osso Junior, Joao Alberto and Duatti, Adriano and Angelovska, Bistra and 
Stojanovska, Zdenka and Arsova-Sarafinovska, Zorica and Bosnakovski, 
Darko and Gjorgieva Ackova, Darinka and Smilkov, Katarina and 
Drakalska, Elena and Venkatesh, Meera and Gulaboski, Rubin (2016) 
University Master Program of Radiopharmacy – step forward for 
Good Radiopharmacy Education. In: 18th European Symposium on 
Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, 7-10 April 2016, Salzburg, 
Austria. http://eprints.ugd.edu.mk/15974/

 – Jovevska, Svetlana and Trajkovska, Irena and Zdravkovska, Milka 
and Stojanovska, Zdenka (2016) Anatomical variations gall bladder 
of importance for laparoscopic cholecystectomy. In: 54th Congress 
of Anthropological Society of Serbia with international participation. 
Anthropological Society, Sremski Karlovci, p. 107. ISBN 978-86-
911461-3-9 http://eprints.ugd.edu.mk/16810/

 – Saveska, Nikolina and Jovevska, Svetlana and Zdravkovska, Milka and 
Stojanovska, Zdenka (2016) Variation of pupillary distance: Republic of 
Macedonia case study. In: 54th Congress of Anthropological Society of 
Serbia with international participation. Anthropological Society, Sremski 
Karlovci, p. 111. ISBN 978-86-911461-3-9 http://eprints.ugd.edu.
mk/16811/

 – Stojanovska, Zdenka and Boev, Blazo and Šorša, Ajka and Zunic, Zora 
S. (2017) Case study in schools of Eastern Macedonia: factors affecting 
radon concentrations. In: Third East-European Radon Symposium, 15-19 
May 2017, Sofia, Bugarija. http://eprints.ugd.edu.mk/17948/

 – Ivanova, Kremena and Stojanovska, Zdenka and Chobanova, Nina 
and Tsenova, Martina and Angelova, Antoaneta (2017) Results of the 
national radon indoors survey in Bulgaria. In: Third East-European 
Radon Symposium, 15-19 May 2017, Sofia,Bugarija http://eprints.ugd.
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edu.mk/17945/
 – Zunic, Zora S. and Stojanovska, Zdenka and Boev, Blazo and Ajka, 

Sorsa and Curguz, Zoran and Alavantic, Zoran (2017) First Evolution 
of Radon Concentrations Spatial Distribution based on the geological 
parameters and multiple linear regression method in schools of Sjenica 
community, Western Serbia (Balkan area). In: Third East-European 
Radon Symposium, 15-19 May 2017, Sofia,Bugarija. http://eprints.ugd.
edu.mk/17946/

 – Mishra, Rosaline and Zunic, Zora S. and Stojanovska, Zdenka and Curguz, 
Zoran and Gulan, Ljiljana and Vaupotic, Janja and Veselinovic, Nenad 
and Kolarz, P. and Milic, Gordana and Kovacz, Tibor and Sapra, B.K. 
(2017) Field experience with Direct Radon and Thoron Progeny Sensors 
(DRPS/ DTPS) results being distributed in the Balkan Region. In: Third 
East-European Radon Symposium, 15-19 May 2017, Sofia,Bugarija 
http://eprints.ugd.edu.mk/17947/

 – Stojanovska, Zdenka (2017) An overview of time integrated measurements 
of indoor radon and thoron concentrations in Republic of Macedonia 
PO-25. In: INSINUME 2017 - 7th International Symposium on IN 
SItu NUclear MEtrology as a tool for radioecology, 24–28 April 2017, 
Ohrid,Republic of Macedonia. http://eprints.ugd.edu.mk/17942/

 – Stojanovska, Zdenka and Boev, Blazo and Dimov, Gorgi and Ajka, Sorsa 
(2017) Spatial and temporal variability of soil gas radon concentration 
and permeability: study performed in Eastern part of Macedonia. In: 
INSINUME 2017 - 7th International Symposium on IN SItu NUclear 
MEtrology as a tool for radioecology, 24–28 Apr 2017, Ohrid, Republic 
of Macedonia. http://eprints.ugd.edu.mk/17942/

 – Stojanovska, Zdenka and Boev, Blazo and Ristova, Mimoza and Dimov, 
Gorgi (2017) Variation of 40K, 238U and 232Th specific activities in soil 
within geological units of Republic of Macedonia. In: INSINUME 2017 
- 7th International Symposium on IN SItu NUclear MEtrology as a tool 
for radioecology, 24–28 April 2017, Ohrid,Republic of Macedonia http://
eprints.ugd.edu.mk/17943/

 – Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Stojanovska, Zdenka (2016) 
Можности за примена на сребрени наночестички како алтернативен 
пристап во контрола на инфекциите и микробната резистенција. In: 
Денови на превентивна медицина во Република Македонија, Здравје 
за сите-сите за здравје, 3-5 Nov 2016, Ohrid, Macedonia. http://eprints.
ugd.edu.mk/17035/

 – Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Stojanovska, Zdenka 
(2016) Alternative Approaches and Perspectives of Nanotechnology 
in Antimicrobial Resistance and Infection Control. In: 50th Days of 
Preventive Medicine - International Congress, 27-30 Sept 2016, Nis, 
Serbia. http://eprints.ugd.edu.mk/17034/

Учество во проекти
 – Z. Curguz, Z.S.Zunic, P.Kolarz, Z. Stojanovska, Mjerenje trenutnog stanja 
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radioaktivnosti zemlje, vode i vazduha, na po podrucju Novog Grada” 
(19/6-020/961-101/15), Univerzitet u Istocnom Sarajevu OJ Saobracajni 
Fakultet Doboj (2016).

Учество во научен одбор на меѓународни научни конференции
 – Zdenka Stojanovska, Scientific Committee, Third East-European Radon 

Symposium, 15-19 May 2017, Sofia, Bulgaria (TEERAS 2017), http://
teeras2017.com/organizing-committees/science-committee/

Проф. д-р Милка Здравковска
Објавени трудови во списанија со импакт фактор:

 – Stojanovska, Zdenka and Ivanova, Kremena and Bossew, Peter and 
Boev, Blazo and Zunic,Zora S. and Tsenova, Martina and Curguz, Zoran 
and Kolarz, P. and Zdravkovska, Milka and Ristova, Mimoza (2017) 
Prediction of long-term indoor radon concentration based on short-term 
measurements. Nuclear Technology & Radiation Protection, 32 (1). 
pp. 77-84. ISSN: 1452-8185. (IF = 0,620) http://eprints.ugd.edu.mk/id/
eprint/17989.

 – Andon Chibishev, Lidija Petkovska, Liljana Tozija, Milka Zdravkovska, 
Emilija Shikole. The role of hemodialysis in treatment of acute acetic acid 
poisonings. Int J Artif Organs 2017; 40(5): pp. 219 - 223. ISSN: 0391-
3988; e-ISSN: 1724-6040. (IF = 1,169) http://www.artificial-organs.com/ 
- на списанието http://www.artificial-organs.com/article/b9815bd2-
db9a-446e-9eeb-acfc30286a3b - на трудот.

 – Andon Chibishev, Milka Zdravkovska and Mirjana Jankulovska. Wild 
Mushrooms: An Exclusive Delicacy or Last Meal. The American Journal 
of Gastroenterology Volume 112, Issue 6 (June 2017) 971-972. ISSN: 
0002-9270; EISSN: 1572-0241 (IF = 9,566) http://www.nature.com/ajg/
index.html - на списанието http://www.nature.com/ajg/journal/v112/n6/
full/ajg201786a.html - на трудот.

Објавени трудови во интернационални списанија без импакт 
фактор

- Kamceva, Gordana and Arsova-Sarafinovska, Zorica and Ruskovska, 
Tatjana and Zdravkovska, Milka and Kamceva Panova, Lidija and Stikova, 
Elisaveta (2016) Cigarette Smoking and Oxidative Stress in Patients with Cor-
onary Artery Disease. Open Access Maced J Med Sci. ISSN 1857-9655. http://
eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/16624 

- Taleski,Vaso and Zdravkovska, Milka and Simjanovska,Liljana 
(2016) Perspectives for applications of nanotechnology and nanomaterials in 
medicine. International Journal Knowledge, 15.1. pp. 323-326. ISSN 1857-92; 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/17040

- Taleski, Vaso and Trpceva Kristina, and Zdravkovska Milka, and Sim-
janovska, Liljana (2017) Aflatoxins and ochratoxins, harmful mycotoxins for 
human and animal health. International Journal Knowledge, Vol. 19.4. pp. 
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1423-1427. ISSN 2545-4439
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари

 – Taleski,Vaso and Zdravkovska,Milka and Stojanovska,Zdenka (2016) 
Можности за примена на сребрени наночестички како алтернативен 
пристап во контрола на инфекциите и микробната резистенција. In: 
Денови на превентивна медицина во Република Македонија, Здравје 
за сите-сите за здравје,3-5 Nov 2016, Ohrid, Macedonia. http://eprints.
ugd.edu.mk/id/eprint/17035

 – Dimova, Cena and Zdravkovska, Milka and Zlatanovska, Katerina 
and Zarkova, Julija and Naskova, Sanja and Kadrova, Sarita (2016)
Assessment of postoperative outcome and patient’s life quality after 
different oral surgery procedure. In: Conference on Food Quality and 
Safety, Health and Nutrition - NUTRICON 2016, 1-2 Dec 2016, Skopje, 
Macedonia. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/17255

 – Taleski,Vaso and Zdravkovska,Milka and Simjanovska,Liljana (2017) 
Brucellosis - re-emerging zoonotic and food borne disease. In: Food-3 
International Conference “The challenges for quality and safety along the 
food chain”, 23-25 March 2017, Sofia, Bulgaria. http://eprints.ugd.edu.
mk/id/eprint/17718

 – Taleski, Vaso and Zdravkovska, Milka and Stojanovska, Zdenka 
(2016) Alternative Approaches and Perspectives of Nanotechnology 
in Antimicrobial Resistance and Infection Control. In: 50th Days of 
Preventive Medicine - International Congress, 27-30 Sept 2016, Nis, 
Serbia.

Учество во проекти
 – Dimova, Cena and Zdravkovska, Milka and Bosnakovski, Darko and 

Popovska, Lidija and Kovacevska, Ivona and Kostadinovik, Sanjaand 
Papakoca, Kiro and Serafimov, Aleksandar and Zarkova, Julija and 
Zlatanovska, Katerina and Petrovski, Mihajlo and Nacev, Ivan(2014) 
Дентална морфологија на хумани трајни заби: екстерна и интерна 
анатомија на корени и коренски канални системи – експериментална 
студија. (завршен во март/април 2017). 

 – Васо Талески, Блажо Боев, Саша Митрев, Дејан Мираковски, Милка 
Здравковска, Емилија Арсов, Марија Димитрова, Сара Кебакоска, 
Глорија Стефаноска, Емилијан Јусуфовски, Кирил Митев. Изолација 
и идентификација на бактерии од рудниците Алшар и Саса. Проект 
од УГД, 2017.

Проф. д-р Ивона Ковачевска
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги

 – Kovacevska Ivona, Denkova Natasa (2016) Реставративна 
стоматологија. ISBN 978-608-244-312-6. УЧЕБНИК.

Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
 – - Georgiev Z., Kovacevska I., Sotirovska-Ivkovska A., Zabokova-
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Bilbilova E., Kapusevska B., Bajraktarova Mishevska C. (2017) Health 
of first permanent molars in Prilep region after fissure sealing according 
dental preventive program in FYR Macedonia. RJPBC Research Journal 
of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 8 (4). pp. 47-51. 
ISSN 0975-8585.
 
Објавени трудови во интернационални списанија без импакт 

фактор
 – Denkova N., Iljovska S., Kovacevska I., Pavlevska M., Jankulovska M. 

(2017) Consumption of Carbonated and Fruit Drinks As A Risk Factor 
in The Onset of Dental Erosions in Examinees of Different Ages And 
Their Correlation to Salivary Calcium And Phosphates. IOSR Journal of 
Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS), 16 (2 (IV)). pp. 112-117. 
ISSN 2279-0853. 

 – Denkova N., Iljovska S., Kovacevska I. (2017) The Impact of Carbonated 
Drinks on the Onset of Dental Erosions inthe First Permanent Incisors 
and Molars in Examinees at the Age from 10 to 29 Years. IOSR Journal 
of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS), 16 (2 (IV)). pp. 121-128. 
ISSN 2279-0853. 

Објавени трудови во домашни списанија со и без меѓународен 
уредувачки одбор

 – Denkova N., Kovacevska I., Petrovski M. (2017) Употреба на ласерска 
технологија во денталните терапевтски процедури. Medicus, 
информативен гласник на јавното здравство - Штип. ISSN 1857-5994 
(In Press)

 – Mickova D., Kovacevska I., Nakovska E., Apostolski P. (2016) 
Високо модифицирани полимерни материјали еволутивен чекор во 
денталната протетика. Vox Dentarii Информатор на стоматолошката 
комора на Македонија, 6 (3). pp. 15-16. ISSN 1857-7814.
 
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари

 – Kovacevska Ivona (2016) Современи концепти во терапијата на 
длабоките кариозни лезии. In: Иновациите во ендодонцијата: доведоа 
ли до поголем успех?, 01 Oct 2016, Skopje, Macedonia. 

 – Kovacevska I., Angelovska B., Toneva V., Toneva A., Georgiev Z., 
Kovacevski I, I. (2016) Assessment in antibiotics self-medication in dental 
patients. In: VI-ти Конгрес по фармация с международно участие под 
мотото “PharmaceutiQoL Challenges and Avenues”, 13-16 Oct 2016, 
Sandanski, Bugarija. 

 – Kovacevska Ivona (2016) Грешки и пропусти во тек на ендодонтската 
терапија и можности за нивна санација. In: Симпозиум со 
интернационално учество - Орална рехабилитација современ пристап 
и доктрина - Стоматолошко друштво на албанците, 13 Nov 2016, 
Tetovo, Macedonia. 

 – Kovacevska I., Denkova N., Petrovski M., Georgiev Z., Atanasova S. 
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(2017) In vitro evaluation of diferent guttapercha techniques for root 
canal obturation. In: 22nd Bass Congress, Contemporary Challenges in 
Dentistry, 4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece. 

 – Gjorgjeska B., Angelovska B., Kovacevska I., Janeva A. (2017) Relation 
between quantity of disinfectants used and appearance of intra-hospital 
infections in selected hospitals. In: 22nd BASS Congress, 06 May 2017, 
Thessaloniki, Greece. 

 – Angelovska B., Drakalska E., Ali Erdal.,Gjorgjeska B., Kovacevska I. 
(2017) Recognition and reporting of suspected adverse drug reactions 
using SDA Pharmacovigilance. In: 22nd Bass Congress, Contemporary 
Challenges in Dentistry, 4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece. 

 – Denkova N., Zlatanovska K., Kovacevska I., Iljovska S., Denkov N. 
(2017) Correlation between consumption of the carbonated drinks and 
the prevalence of dental erosions. In: 22nd Bass Congress, Contemporary 
Challenges in Dentistry, 4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece. 

 – Zlatanovska K., Zarkova - Atanasova J., Longurova N., Kovacevska 
I., Gigovski N. (2017) Fracture localization of composite veneers with 
different preparation designs exposed to compressive load. In: 22nd 
Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 4-6 May 2017, 
Thessaloniki, Greece. 

 – Andreevski A., Kovacevska I., Georgiev Z., Zarkova Atanasova J. 
Composite resin discoloration caused by every day consumption products. 
(2017) In: 22nd Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 
4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece.

 – Georgiev Z., Kovacevska I., Sotirovska –Ivkovska A., Zabokova –
Bilbilovska E., Stevanadjija J. HEALTH OF FIRST PERMANENT 
MOLARS IN 12-YEARS-OLD SCHOOL CHILDREN IN PRILEP 
COMMUNITY In: 22nd Bass Congress, Contemporary Challenges in 
Dentistry, 4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece. 

 – Ковачевска Ивона Естетски ургентни процедури. Симпозиум со 
меѓународно учество: Нови граници во дентална естетика. Друштво 
на доктори по дентална медицина на Македонија (ДДДММ) Скопје, 
29.04.2017 година.

 – Kovacevska Ivona Съвременни терапевтични методи при дълбоки 
кариозни лезии БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ РК НА 
БЗС БЛАГОЕВГРАД Национален форум по Дентална медицина 
гр.Банско – 06-08.10.2017 год.

 – Ковачевска Ивона Современ тераписки пристап при експонирана 
пулпа. Симпозиум со меѓународно учество: Актуелности во 
денталната медицина. Друштво на доктори по дентална медицина на 
Македонија (ДДДММ) Битола, 21.10.2017 година.

Учество во проекти
 – Kovacevska, Ivona and Dimova, Cena and Georgiev, Zlatko and 

Muratovska, Ilijana and Papakoca, Kiro and Bilbilova-Zabokova, Efka 
and Radeska, Ana and Denkova, Natasa and Naskova, Sanja and Foteva, 
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Katerina and Petrovski, Mihajlo (2014) Анализа и процена на каналната 
оптурација во зависност од техниката на гутаперка апликација. 
[Project]

 – Dimova, Cena and Zdravkovska, Milka and Bosnakovski, Darko and 
Popovska, Lidija and Kovacevska, Ivona and Kostadinovik, Sanja and 
Papakoca, Kiro and Serafimov, Aleksandar and Zarkova, Julija and 
Zlatanovska, Katerina and Petrovski, Mihajlo and Nacev, Ivan (2014) 
Дентална морфологија на хумани трајни заби: екстерна и интерна 
анатомија на корени и коренски канални системи – експериментална 
студија (Dental morphology of human permanent teeth: external and 
internal anatomy of roots and root canal system –an experimental study). 
[Project] 

 – Minovska Ana, Mirakovski Dejan, Kovacevska Ivona, Papakoca 
Kiro, Cvetanovska-Stojceva Daniela, Aleksandrovska Ana. (2017) 
Евалуација и присуство на аеросоли како потенцијални загадувачи во 
стоматолошките ординации.

 – Kovacevska Ivona, Petrovski Mihajlo, Toneva Aleksandra, Toneva 
Verica, Stojanovska-Ristova Aleksandra, Ristov Oliver, Arsova Natasa, 
Kitanovska Emilija, Iliev Stefan. (2017) Процена на корелацијата на 
реналната калкулоза со забниот камен. 

 – Ковачевска Ивона и Денкова Наташа. Реставративна стоматологија - 
учебник. УГД, електронско издание, Септември 2016.

Доц. д-р Александар Цветковски
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги

 – Gulaboski, Rubin and Cvetkovski, Aleksandar (2017) Физичка хемија 
за фармацевти - учебник. UGD Stip, Stip. ISBN 978-608-244-304-1.
 
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари

 – Aleksandar Cvetkovski, Valerio Bertolasi, Paola Gilli, Pseudo-
polymorphic forms of new molecular salts of the antiplated drug with 
thienopyridine structure S(+)Clopidogrel, Proceeding book, 9th Crystal 
Forrms, Болоња (Италија), 2017

 – Aleksandar Cvetkovski, Elena Drakalska, Bistra Angelovska, Increasing 
water solubility of drugs, the prerequisite for improvement of 
bioavailabilityk, 

 – SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF 
THE FACULTY OF MEDICAL SCIENCES – SISCFMS2017, 13-14 
Октомври, 2017.

Студиски престои во странство
 – Александар Цветковски, Центар за структурна дифреактометрија, 

Инст. за хемиски и фармацевтски науки, Универзитет во Ферара, 
4-12 јуни 2017, Италија.
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Учество во проекти
 – Придонес на фармацевтите во спречување на антибиотска 

резистентност, Ангеловска, Б., Дракалска, Е., Ивановска, В., 
Цветковски, А., УГД-проект, 2017.

Проф. д-р Гордана Панова
Објавени трудови во интернационални списанија без импакт 

фактор
 – Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi (2017) Болести и деформитети 

кои се јавуваат во училишната возраст како резултат на неправилна 
исхрана и лоши навики. Knowledge - International Journal, Scientific 
Papers, 19 (4). pp. 1529-1537. ISSN 2545-4439

 – Panova, Gordana and Stamenkova, Sanja (2017) Стресот кај 
здравствените работници и неговата поврзаност со задоволството кај 
пациентите. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 19 (4). 
pp. 1543-553. ISSN 2545-4439

 – Nikolova, Tashka and Panova, Gordana (2017) The role of the nurse in 
education, care and treatment of decubitus. Knowledge - International 
Journal, Scientific Papers, 19 (4). pp. 1537-1543. ISSN 2545-4439

 – Panova, Gordana and Dzidrova, Violeta and Sumanov, Gorgi and 
Gorgieva, Biserka (2017) Неправилна исхрана како фактор за појава 
на разни заболувања кај школските деца. Knowledge - International 
Journal, Scientific and Applicative Papers, 17 (3). pp. 1183-1189. ISSN 
1857-923X / 2545-4439

 – Nikolovski, Zoran and Panova, Gordana and Dimitrov, Gligor (2017) Role 
of the nurse in gynecological endoscopic operations. Rauché Zdravstveni 
časopis, 8 (8). pp. 78-81. ISSN 2233-131X

 – Sumanov, Gorgi and Panova, Gordana and Koteva, Marija (2017) 
Холелитијаза во источниот и југоисточниот дел на Република 
Македонија. Knowledge - International Journal, Scientific Papers, 19 
(4). pp. 1411-1417. ISSN 2545-4439

 – Panova, Gordana and Atanasova , ivana and Sumanov, Gorgi and Dzidrova, 
Violeta (2017) DIETARY HABITS AND PROPER NITRITION IN 
CHILDREN. Thirteenth International Scientific Conference THE 
TEACHER OF THE FUTURE 25-28.5.2017, Budva, Monteneg, 17.3 
(3). pp. 1225-1267. ISSN ISSN2545-4439

 – Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi and Dzidrova, Violeta (2017)
 – IMPROPER NUTRITION AS A FACTOR FOR DISEASES IN 

SCHOOL CHILDREN. Thirteenth International Scientific Conference 
THE TEACHER OF THE FUTURE 25-28.5.2017, Budva, Monteneg, 
17.3 (3). pp. 1183-1189. ISSN ISSN2545-4439

 – Panova, Gordana and Coreva, s and Dzidrova, Violeta (2017) 
HYPOGLYCEMIA, REPRESENTATION IN THE LABORATORY 
RESULTS IN THE PUBLIC HOSPITAL IN STRUMICA. Twelfth 
International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT 
BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia, 16.4 (4). pp. 1627-
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1631. ISSN ISSN.1857-923X
 – Panovski, Tose and Panova, Gordana (2017) INCREASE OF THE 

INTENSITY OF ILLEGAL MIGRATION IN NORTH AFRICA 
THROUGH WEST-BALKAN ROUTE IN 2017 AND ITS INFLUENCE 
OF SMUGGLING OF MIGRANTS. Twelfth International Scientific 
Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-2.4.2017, 
Vrnjacka Banja, Serbia, 16.4 (4). pp. 1514-1520. ISSN ISSN 1857-923X

 – Sumanov, Gorgi and Panova, Gordana and Grumbarova, mirjana (2017) 
EARLY POSTOPERATIVE REHABILITATION OF PATIENTS WITH 
TOTAL ENDOPROTHESIS OF THE HIP. In: Twelfth International 
Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-
2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia.

 – Gorgievа,mirjana and Nikolovska, Lence and Jovevska, Svetlana 
and Panova, Gordana (2017) EFFECTS OF KINESITHERAPY IN 
PATIENTS WITH JUVENILE DIABETES. In: Twelfth International 
Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-
2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia.

 – Bozinova, grozdanka and Sumanov, Gorgi and Panova, Gordana (2017) 
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF DIABETES MELITUS IN 
KUMANOVO AND THE SURROUNDING SETTLEMENTS WITHIN 
FROM 2011 TO 2015. In: Twelfth International Scientific Conference 
KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, 
Serbia.

 – Taseva, Kika and Nikolovska, Lence and Panova, Gordana and 
Jovevska, Svetlana (2017) TREATMENTS FOR WEIGHT LOSS AND 
REDUCTION OF CELLULITE IN WOMEN. In: Twelfth International 
Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-
2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia.

 – Gordana Panova and Slagjana Stojanova and Dzidrova, Violeta (2017)
ETHICAL APPROACH, TREATMENT AND PROGNOSIS IN 
PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS. In: Twelfth International 
Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-
2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia

 – Panova, Gordana and trifunova, nadica and Dzidrova, Violeta (2017) 
ПРОЦЕНА НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА ПАЦИЕНТИТЕ ОД 
КОМУНИКАЦИЈАТА СО ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ. In: 
Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT 
BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia.

 – Panova, Gordana and Coreva, Sana and Dzidrova, Violeta (2017) 
ХИПОГЛИКЕМИЈА,ЗАСТАПЕНОСТ ВО ЛАБОРАТОРИСКИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ ВО ОПШТА БОЛНИЦА-СТРУМИЦА. In: Twelfth 
International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT 
BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia.

 – Panova, Gordana and Taseva, Lence and Sumanov, Gorgi and Dzidrova, 
Violeta (2017) IMPROPER NUTRITION AND DISEASES IN PRE-
SCHOOL CHILDREN. In: Twelfth International Scientific Conference 
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KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, 
Serbia.

 – Panova, Gordana (2017) ZASTAPlJENOST I VRSTE ANEMIJE U 
OPŠTINI KOČANI. In: 5. kongres udruženja anestetičara Bosne i 
Hercegovine, sa međunarodnim učešćem. Kongres će se održati od 15-og 
do 17-og septembra 2017 godine u TUZLI. (U. (Submitted)

 – Panova, Gordana and vasileva, s (2017) Њега и третман код болесници 
са колоректални карцином. In: 5. kongres udruženja anestetičara Bosne i 
Hercegovine, sa međunarodnim učešćem. Kongres će se održati od 15-og 
do 17-og septembra 2017 godine u TUZLI. (U. (Submitted). (Submitted)

 – Panova, Gordana (2017) Značenje seštrinske skrbi kod pacijenata sa 
koronarnom arterijskom bolestom.In: 5. kongres udruženja anestetičara 
Bosne i Hercegovine, sa međunarodnim učešćem. Kongres će se održati 
od 15-og do 17-og septembra 2017 godine u TUZLI. (U. (Submitted)

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Panova, Gordana (2017) Сестринското образование и процесот на 

едукација. In: ЗМСТАМ-Skopje,Makedonija. (Unpublished)

Учество во проекти
 – Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi and Nikolovska, Lence and 

Dzidrova, Violeta and Serafimov, Aleksandar and Dimitrovska Ivanova, 
Marija and Petrova, Marina and Kamceva, Gordana (2015) Навики во 
исхраната и нутритативниот статус на децата.[Project] (Submitted)

 – Sumanov, Gorgi and Ruskovska, Tatjana and Velickova, Nevenka and 
Panova, Gordana and Sumanovski, Lazar and Milev, Mishko and Spasov, 
Mire (2015) Евалуација на имунолошкиот статус во однос на тетанусот 
кај различни возрасни групи на население.[Project] (Submitted)

Учество во научен одбор на меѓународни научни конференции
 – Гордана Панова, Udrženje Anestetičara i medicinskih sestara/tehničara 

intenzivne terapije, reanimacije i transfuzije u BiH – PULS-15-
17septembar, kongres@puls.ba Web stranica UAUBiH-----www. puls.ba 
2017. 

Доц. д-р Наташа Лонгурова
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги

 – Kovacevska, Ivona and Denkova, Natasa (2016) Реставративна 
стоматологија. ISBN 978-608-244-312-6.

 – Kovacevska, Ivona and Denkova, Natasa (2016) Практикум по клиничка 
кариологија 1. ISBN 978-608-244-291-4.

Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
 – Denkova Natasa and Iljovska, Snezana and Kovacevska, Ivona and 

Pavlevska, Meri and Janulovska, Mira (2017) Consumption of Carbonated 
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and Fruit Drinks As A Risk Factor in The Onset of Dental Erosions in 
Examinees of Different Ages And Their Correlation to Salivary Calcium 
And Phosphates. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-
JDMS), 16 (2 (IV)). pp. 112-117. ISSN 2279-0853

 – Denkova Natasa and Iljovska, Snezana and Kovacevska, Ivona (2017) 
The Impact of Carbonated Drinks on the Onset of Dental Erosions inthe 
First Permanent Incisors and Molars in Examinees at the Age from 10 to 
29 Years. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS), 
16 (2 (IV)). pp. 121-128. ISSN 2279-0853

 – Denkova Natasa and Iljovska, Snezana (2016) Sem Evaluation of Eroded 
Dental Enamel After The Use of Different Types of Fluoride Tooth Pastes 
(In Vitro). IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS). 
ISSN e 2279-0853/ p 2279-0861

 – Denkova Natasa and Iljovska, Snezana and Denkov, Nikola (2016) 
Consumption of drinks and the effect on the intensity of dental erosions 
in population at the age from 30 – 50 years. International Journal of 
Scientific & Engineering Research, 7 (5). pp. 1218-1237. ISSN 2229-
5518 (In Press)

Објавени трудови во интернационални списанија без импакт фактор
 – Denkova Natasa and Kovacevska, Ivona and Petrovski, Mihajlo (2017) 

Употреба на ласерска технологија во денталните терапевтски 
процедури. Medicus, информативен гласник на јавното здравство - 
Штип. ISSN 1857-5994 (In Press)

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Longurova Natasha , Ivona Kovachevska (2017) The importance o fdiet 

in the prevention of caries. In Nutricon 2017. 
 – Denkova Natasa and Tileva, Slavica and Dejkoska, Magdalena (2017) 

Методи за дијагноза и рана превенција на дентални ерозии. In: 24ти 
Меѓународен научен студентски конгрес , 19-21 May 2017, Ohrid, 
Macedonia. (Submitted).

 – Denkova Natasa and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona 
and Iljovska, Snezana and Denkov, Nikola (2017) Correlation between 
consumption of the carbonated drinks and the prevalence of dental 
erosions. In: 22nd Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 
4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece. (Submitted).

 – Kovacevska, Ivona and Denkova Natasa and Petrovski, Mihajlo and 
Georgiev, Zlatko and Atanasova, Sandra (2017) In vitro evaluation 
of diferent guttapercha techniques for root canal obturation. In: 22nd 
Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 4-6 May 2017, 
Thessaloniki, Greece. (Submitted).

 – Denkova Natasa and Ristova, Ivana and Petrovska, Ana (2016) 
Употреба на гласјономер цемент во терапија на длабок кариес. In: 
23rd International Dental Student’s Scientific Congress Ohrid 20-22 May 
2016. (Submitted).
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 – Kovacevska, Ivona and Denkova Natasa and Nachevski, Jane and 
Dimovski, Hristijan (2016) Грешки во ендодонцијата. In: 23rd 
International Dental Student’s Scientific Congress, 20-22 May 2016, 
Ohrid, Macedonia. (Submitted)

 – Denkova Natasa and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona and 
Nedelkova, Marija and Denkov, Nikola (2016) Clinical use of metal post- 
case report. In: 21st Congress of BaSS, 12-15 May 2016, Banja Luka, 
Bosnia and Herzegovina.

 – Kovacevska, Ivona and Petrovski, Mihajlo and Denkova Natasa and 
Minovska, Ana and Georgiev, Zlatko (2016) Oral health status among 
dental medicine students at the University of “Goce Delcev”-Stip. 
In: 21st Congress of BaSS, 12-15 May 2016, Banja Luka, Bosnia and 
Herzegovina.

 – Nacevski, Jane and Dimoski, Hristijan and Kitanovski, Stefan and 
Kovacevska, Ivona and Denkova Natasa and Mitevski, Kiril (2016) 
Approximal margin adaptation on class II – posterior interproximal cavity 
restored with open and closed sandwich technique. In: First International 
Students’ Symposium of Faculty of Medical Sciences “Celebrating 
achievements in medicine, promoting health and sharing knowledge”, 20 
Apr 2016, Stip, Macedonia. (Submitted).

 – Denkova Natasa and Zlatanovska, Katerina and Nadzenski, Simon 
and Spasov, Dragan and Petrovski, Mihajlo (2016) Representation 
of different techniques for determination of the working length in 
endodontic treatment. In: First International Students’ Symposium of 
Faculty of Medical Sciences “Celebrating achievements in medicine, 
promoting health and sharing knowledge”, 20 Apr 2016, Stip, Macedonia. 
(Submitted).

 – Mickovska, Daniela and Kovacevska, Ivona and Denkova Natasa (2016) 
Аpplication of High-performance polymers in preclinical prosthodontic. 
In: First International Students’ Symposium of Faculty of Medical 
Sciences “Celebrating achievements in medicine, promoting health and 
sharing knowledge”, 20 Apr 2016, Stip, Macedonia. (Submitted).

Доц. д-р Тоше Крстев
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги

 – Nikolovska, Lence and Vasileva, Dance and Krstev, Toshe and Stratorska, 
Tamara (2016) Клиничка кинезитерапија. COBISS.MK-ID 101797386. 
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски”, 
Скопје, Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, Факултет за медицински 
науки. ISBN 978-608-244-342-3 

 – Kraydjikova, Leyla and Nikolovska, Lence and Krstev, Toshe and 
Vasileva, Dance and Stratorska, Tamara (2016) Мануелна терапија и 
мобилизација на периферни зглобови. Универзитет „Гоце Делчев” - 
Штип, Штип. ISBN 978-608-244-311-9.
 
Објавени трудови во интернационални списанија без импакт 
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фактор
 – Krstev, Toshe and Nikolovska, Lence and Jovevska, Svetlana and 

Panova, Gordana (2016) Soft tissue mobilization of the cervical spine. 
Acta kinesiologica, 10 (2). pp. 10-12. ISSN 1840-3700. 

 – Paunovska, Minola and Nikolovska, Lence and Panova, Gordana and 
Krstev, Toshe (2016) Kinesitherapy in respiratory disorders in children. 
Rauché Zdravstveni časopis (7). pp. 56-58. ISSN 2233-131X. 

 – Volceva, Marija and Nikolovska, Lence and Krstev, Toshe and Panova, 
Gordana (2016) Reduction of pain in patients with lumbar syndrome. 
Rauché Zdravstveni časopis, 7. pp. 84-86. ISSN 2233-131X. 

 – Krstev, Toshe and Nikolovska, Lence and Jovevska, Svetlana and 
Panova, Gordana (2016) Therapeutic approaches in treating myofascial 
trigger points. International scientific Journal of Kinesiology “Acta 
Kinesiologica”, 9 (2). pp. 62-64. ISSN 1840-3700. 

 – Trajcevski, Aleksandar and Nikolovska, Lence and Panova, Gordana and 
Krstev, Toshe (2016) The role of kinesitherapy at the rehabilitation of 
paralysis of n. Facialis. Rauché Zdravstveni časopis, 7. pp. 68-70. ISSN 
2233-131X. 

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Vasileva, Dance and Lubenova, Daniela and Nikolovska, Lence and 

Krstev, Toshe and Stratorska, Tamara (2016) Ефект на кинезитерапијата 
врз функционалните можности за моторна рековалесценција кај 
пациенти со супратенториален едностранен мозочен инсулт во 
хроничен период. In: Втор Конгрес на физиотерапевти на Република 
Македонија, 16-18 Sept 2016, Struga, Macedonia. 

 – Krstev, Toshe and Nikolovska, Lence and Vasileva, Dance and 
Stratorska, Tamara and Kolevska, Monika (2016) Кинезитерапија при 
функционални нарушувања на сакроилиачните зглобови. In: Втор 
Конгрес на физиотерапевти на Република Македонија, 16-18 Sept 
2016, Struga, Macedonia. 

 – Krsteva, Marija and Krstev, Toshe and Nikolovska, Lence (2016) Internet 
and social media in education. In: The teacher of the future - Ninth 
International Scientific Conference, 17-19 June 2016, Durres, Republic 
of Albania. 

 – Nikolovski, Kristijan and Krstev, Toshe (2016) Nonspecific low back pain 
treated with Kinesiotaping. In: First International Students’ Symposium 
of Faculty of Medical Sciences, 20 Април 2016, Штип. 

 – Kraydjikova, Leyla and Krstev, Toshe and Nikolovska, Lence and 
Stratorska, Tamara and Sahin, Selim (2016) Кинезитерапевтическая 
методика для улучшения качества жизни при хроническом болевом 
синдроме в лумбосакральной области. In: Kinesitherapy: achievements 
and development prospects, Moscow, Russia, 25-26 May 2016. 

 – Mihailova, N. and Megova, T. and Kostov, R. and Krstev, Toshe and 
Nikolovska, Lence (2016) Реабилитация при эндопротезировании 
коленного сустава. In: Kinesitherapy: achievements and development 
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prospects, Moscow, Russia, 25-26 May 2016. 
 – Kostov, R. and Mihailova, N. and Megova, T. and Krstev, Toshe 

and Stratorska, Tamara (2016) Эффект применения мануально-
терапевтических техник по Maitland для восстановления суставной 
кинематики коленного комплекса. In: Kinesitherapy: achievements and 
development prospects, Moscow, Russia, 25-26 May 2016. 

 – Krstev, Toshe and Nikolovska, Lence and Vasileva, Dance and 
Stratorska, Tamara and Kolevska, Monika (2015) Кинезитерапија 
при функционални нарушувања на сакроилиачниот зглоб. In: Втор 
конгрес на здружението на физиотерапевти на р. Македонија, 16-18 
Sept 2016, Struga, Macedonia.

Учество во проекти
Учество во научен одбор на меѓународни научни конференции.

Доц. д-р Катарина Смилков
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги

 – Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Bosnakovski D. Cell-Based Anticancer 
Drug Delivery Systems. Topics in Anti-Cancer Research, 2016, Vol. 5, 
1-34. Bentham Books. eISBN: 978-1-68108-333-9, 2016.

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Katarina Smilkov, Darinka Gjorgieva Ackova, Emilija Janevik-

Ivanovska, Trajče Stafilov, Zorica Arsova-Sarafinovska, Petre Makreski, 
Icko Gjorgoski. Assessment of changes in freeze-dried protein 
pharmaceuticals. 17th International Symposium and Summer School on 
Bioanalysis, Ohrid, Macedonia.

 – Darinka Gjorgieva Ackova, Katarina Smilkov, Emilija Janevik-Ivanovska, 
Trajče Stafilov, Zorica Arsova-Sarafinovska, Petre Makreski Analytical 
techniques as instruments for biopharmaceutical characterization. 17th 
International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 2-8 July, 
2017, Ohrid, Macedonia.

 – Katarina Smilkov, Tanja Petreska Ivanovska, Tatjana Ruskovska, 
Kristina Mladenovska. Influence of microencapsulated probiotic intake 
on myeloperoxidase activity in TNBS-induced colitis in rats. The 
6thNutriOx Atelier: Preventing Age-Related Diseases with Redox-Active 
Compounds: a taste of controversy? , 27-29 September, 2017, Strasbourg, 
France.

 – Katarina Smilkov, Darinka Gjorgieva Ackova. Emerging drug delivery 
systems of anticancer agents: exosomes. Second Scientific Conference of 
Faculty of Medical Sciences: Healthcare challenges of the 21st Century, 
13-14 October, 2017, Tetovo, Macedonia.

Учество во проекти
 – Emilija Janevik-Ivanovska, Bistra Angelovska. Zorica Arsova 

Sarafinovska, Darinka Gјorgieva Ackova, Katarina Smilkov, 
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Marija Sterjova, Marija Darkovska Serafimovska „Воведување и 
стандардизација на технологија на добивање на готови кит формулации 
на радиофармацевтски препарати базирани на конјугирани комплекси 
од моноклонални антитела и пептиди“, Фонд за научноистражувачка 
работа на Универзитет „Гоце Делчев“, Штип (2015- во тек).

 – The NutRedOx COST Action CA16112: Personalized Nutrition in Ageing 
Society: redox control of major age-related diseases (2017- во тек).

Проф. д-р Ана Миновска
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги

 – Minovska, Ana (2016) Пародонтологија 1 клиничка. Other. University 
“Goce Delcev”- Stip, Stip, Macedonia.

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Radojkova-Nikolovska, Vera and Minovska, Ana and Popovska, 

Mirjana and Nikolovski, Bruno (2017) THE EFFECTS OF ESTROGEN 
HORMONESON PERIODONTAL HEALTH IN MENOPAUSE. In: 
World dental congress 2017, 29 september, Madrid, Spain.

 – Nikolovski, Bruno and Radojkova-Nikolovska, Vera and Minovska, 
Ana and Popovska, Mirjana and Popovic-Monevska, Danica (2017) 
NON-INVASIVE TECHNIQUES FOR DETECTION OF ORAL 
PREMALIGNANT AND MALIGNANT LESIONS. In: World dental 
congress 2017, 29.08-01.09.2017, Madrid, Spain.

 – Nikolovski, Bruno and Minovska, Ana and Popovic-Monevska, Danica 
and Popovska, Mirjana and Radojkova-Nikolovska, Vera (2017) 
Possibilities of the tissue autofluorescence in detection of oral mucosal 
changes. In: 22nd Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 
4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece.

 – Nikolovski, Bruno and Minovska, Ana and Radojkova-Nikolovska, Vera 
and Cvetanovska-Stojchevska, Daniela and Aleksandrovska, Ana (2017) 
IMPLANT-SUPPORTED FRONT TOOTH REPLACEMENT. In: 22nd 
Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 4-6 May 2017, 
Thessaloniki, Greece.

 – Minovska, Ana (2017) COMPARATIVE STUDY OF ROOT SURFACE 
TOPOGRAPHY AFTER DIFERENT MODE OF DEBRIDEMENT In: 
European Congress of Laser Dentistry 2017, Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria. 

 – Nikolovski, Bruno and Radojkova-Nikolovska, Vera and Minovska, 
Ana and Popovska, Mirjana and Popovic-Monevska, Danica (2017) 
DENTAL IMPLANTS IN CANCER TREATED PATIENTS. In: 22nd 
Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 4-6 May 2017, 
Thessaloniki, Greece.

 – Petrovski, Mihajlo and Terzieva, Olivera and Minovska, Ana (2017) Oral 
lesions associated with wearing prosthetic devices among institutionalized 
elderly. In: 22nd Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 
4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece.



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

680

Учество во проекти
 – Minovska, Ana and Mirakovski, Dejan and Kovacevska, Ivona and 

Papakoca, Kiro and Petrovski, Mihajlo and Cvetanovska-Stojchevska, 
Daniela and Aleksandrovska, Ana (2017) Евалуација на присуството 
на аеросоли како потенцијални загадувачи со стоматолошките 
ординации. [Project]

Доц. д-р Викторија Максимова
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги

 – Arsova-Sarafinovska, Zorica and Maksimova, Viktorija and Darkovska-
Serafimovska, Marija (2017) Фитохемија, скрипта. ISBN 978-608-244-
393-5. 

 – Arsova-Sarafinovska, Zorica and Maksimova, Viktorija and Darkovska-
Serafimovska, Marija (2017) Практикум по Фитохемија. ISBN 978-
608-244-394-2.

 Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
 – Menezes, Regina and Rodriguez-Mateos, Ana and Kaltsatou, Antonia 

and González-Sarrías, Antonio and Greyling, Arno and Giannaki, 
Christoforos and Andres-Lacueva, Cristina and Milenkovic, Dragan and 
Gibney, Eileen R and Dumont, Julie and Schär, Manuel and Garcia-Aloy, 
Mar and Duran, Palma and Alejandra, Susana and Ruskovska, Tatjana 
and Maksimova, Viktorija and Combet, Emilie and Pinto, Paula (2017) 
Impact of flavonols on cardiometabolic biomarkers: A meta-analysis of 
randomized controlled human trials to explore the role of inter-individual 
variability, review article. Nutrients, 9 (2). 

 – Maksimova, Viktorija and Mirceski, Valentin and Gulaboski, Rubin 
and Koleva Gudeva, Liljana and Arsova-Sarafinovska, Zorica (2016) 
Electrochemical Evaluation of the Synergistic Effect of the Antioxidant 
Activity of Capsaicin and Other Bioactive Compounds in Capsicum sp. 
Extracts. International Journal of Electrochemical Science, 11. pp. 6673-
6687. ISSN 14523981 (IF = 1.693 ). http://eprints.ugd.edu.mk/16085/.

 – Maksimova, Viktorija and Koleva Gudeva, Liljana and Gulaboski, 
Rubin and Nieber, Karen (2016) Co-extracted bioactive compounds in 
Capsicum fruit extracts prevents the cytotoxic effects of capsaicin on 
B104 neuroblastoma cells. Revista Brasileira de Farmacognosia. pp. 1-7. 
ISSN 0102695X (IF = 0.956) . http://eprints.ugd.edu.mk/16211/.

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – V. Maksimova, L. Koleva-Gudeva, R. Gulaboski, The impact of 

antioxidants on the cytotoxic properties of capsaicin. 3rd International 
Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy 
Shelf, Bansko, Bulgaria, October, 2017. 

 – M. Aleksandrov, V. Maksimova, R. Gulaboski, Electrochemical 
investigation of the basic redox behaviour of rutin, 3rd International 
Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy 
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Shelf, Bansko, Bulgaria, October, 2017. 
 – M. Aleksandrov, V. Maksimova, R. Gulaboski, Evaluation of the redox 

interactions of rutin with some medical substances by cyclic voltammetry, 
CEEPUS, Ohrid, July, 2017.

 – Menezes, Regina and Rodriguez-Mateos, Ana and Kaltsatou, Antonia and 
González-Sarrías, Antonio and Greyling, Arno and Giannaki, Christoforos 
and Andres-Lacueva, Cristina and Gibney, Eileen R and Dumont, Julie and 
Schär, Manuel and Garcia-Aloy, Mar and Durán, Susana and Ruskovska, 
Tatjana and Maksimova, Viktorija and Combet, Emilie and Pinto, Paula 
(2016) Inter-individual variability in response to the intake of flavonols 
on blood lipid levels: a meta-analysis of randomized controlled human 
trials. The First International Conference on Food Bioactives and Health, 
13-15 Sept 2016, Norwich, UK.

Учество во проекти
 – Koleva Gudeva, Liljana and Gulaboski, Rubin and Trajkova, Fidanka 

and Maksimova, Viktorija and Velesanova, Ivana (2017) Application of 
biotechnological methods for improvement of plant species. [Project] 

 – Interindividual variation in response to consumption of plant food 
bioactives and determinants involved (POSITIVe), FA COST Action 
FA1403, (WG2-member).

Доц. д-р Даринка Ѓоргиева-Ацкова
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги

 – Ѓоргиева Ацкова Д. „Токсиколошка хемија за фармацевти“, 
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип, Факултет за медицински науки, 
2017. ISBN: 978-608-244-424-6.

 – Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Bosnakovski D. Cell-based anticancer 
drug delivery systems, in Topics in Anti-Cancer Research, Atta-ur-
Rahman, Zaman K. (Eds); 2016, vol.5, pp. 87-120, Bentham Science 
Publishers, Bentham Books. eISBN: 978-1-68108-333-9, 2016.
 
Објавени трудови во списанија со импакт фактор:

 – Gjorgieva Ackova D, Kadifkova-Panovska T, Bačeva Andonovska K, 
Stafilov T. Evaluation of genotoxic variations in plant model systems in 
a case of metal stressors. Journal of Environmental Science and Health, 
Part B; 2016; 51(5): 340-349.

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Janevik-Ivanovska E. Synthesis of 

rituximab immunoconjugates for subsequent radiolabeling. XXIV 
Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 11-14 Sep 2016, 
Ohrid, R. Macedonia. Book of abstracts, p. 217. 

 – Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Janevik-Ivanovska E, Gjorgoski 
I. Effect of cryoprotectant mannitol in freeze-drying of rituximab 
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immunoconjugates. XXIV Congress of Chemists and Technologists of 
Macedonia, 11-14 Sep 2016, Ohrid, R. Macedonia. Book of abstracts, p. 
218. 

 – Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Janevik-Ivanovska E, Stafilov T, Arsova-
Sarafinovska Z, Makreski P. Analytical instruments for biopharmaceutical 
characterization. 17th International Symposium and Summer School on 
Bioanalysis, 2-8 July, 2017, Ohrid, Macedonia. Book of abstracts, p. 51. 

 – Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Janevik-Ivanovska E, Stafilov T, 
Arsova-Sarafinovska Z, Makreski P, Gjorgoski I. Assessment of changes 
in freeze-dried protein pharmaceuticals. 17th International Symposium 
and Summer School on Bioanalysis, 2-8 July, 2017, Ohrid, Macedonia. 
Book of abstracts, p. 22. 

 – Smilkov K, Gjorgieva Ackova D. Emerging drug delivery systems of 
anticancer agents: exosomes. 2nd International Scientific Conference of 
the Faculty of Medical Sciences – SISCFM2017, 13-14 October, 2017, 
Tetovo, Macedonia.

IV. Учество во проекти
 – Emilija Janevik-Ivanovska, Bistra Angelovska. Zorica Arsova 

Sarafinovska, Darinka Gorgieva Ackova, Katarina Smilkov, 
Marija Sterjova, Marija Darkovska Serafimovska „Воведување 
и стандардизација на технологија на добивање на готови кит 
формулации на радиофармацевтски препарати базирани на 
коњугирани комплекси од моноклонални антитела и пептиди“, 
доделен од Фондот за научноистражувачка работа на Универзитет 
„Гоце Делчев“, Штип (2015-...).

Доц. д-р Елена Дракалска
Објавени трудови во интернационални списанија без импакт фактор

 – Angelovska, Bistra and Maleska-Stojandinovikj, Slavica and Drakalska, 
Elena and Gjorgjeska, Biljana (2017) Production of Gel with Menthol, 
Benzocaine and Procaine HCl for Topical Application in Rheumatoid 
Arthritis Patients. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 5. ISSN 2328-
2150.

 – Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Miteva, Ana (2016) 
Карактеризација и евалуација на микроигли за трансдермална 
апликација на лекови. Фармацевтски информатор (44). pp. 31-33. 
ISSN 1409-8784.

 – Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Netkova, Ivana (2016) 
Осмотски пумпи- системи за контролирано ослободување на лекови. 
Фармацевтски информатор (43). pp. 43-46. ISSN 1409-8784.

 – Atanasova, Dijana and Petrova, Aleksandra and Drakalska, Elena 
and Atanasova, Marija and Angelovska, Bistra (2016) Analysis of 
consumption of insulin in the municipality of Stip from 2011 to 2014. 
Macedonian Pharmaceutical Bulletin. pp. 79-81. ISSN 1409 – 8695.

 – Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Rangelov, Stanislav and 
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Lambov, Nikolay (2016) Preparation of curcumin loaded nanoparticles: 
physicochemical characterization and in vitro evaluation. Macedonian 
pharmaceutical bulletin. pp. 383-385. ISSN 1409 – 8695.

 – Janevik-Ivanovska, Emilija and Zdravev, Zoran and Bhonsle, Uday and 
Júnior, Osso and Alberto, João and Duatti, Adriano and Angelovska, 
Bistra and Stojanovska, Zdenka and Arsova-Sarafinovska, Zorica and 
Bosnakovski, Darko and Gjorgieva, Darinka and Smilkov, Katarina and 
Drakalska, Elena and Venkatesh, Meera and Gulaboski, Rubin (2016) 
University Master Program of Radiopharmacy – step forward for Good 
Radiopharmacy Education. EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry, 1. 
p. 36. ISSN ISSN: 2365-421X.

 – Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Atanasova, Marija and 
Kostik, Vesna and Trajkoska, Jasmina (2016) Issuing the Antibiotics for 
Children with and without Prescription in Pharmacies in Republic of 
Macedonia. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 4 (1). pp. 5-9. ISSN 
2328-2150.

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Volinkoska, Jasmina (2017) 

Knowledge regarding risk factors of hypertension among students in 
University ,,Goce Delchev”-Stip. In: The 21st Session of The Balkan 
Medical days, 06-08 Oct 2017, Sofia, Bulgaria.

 – Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Rangelov, Stanislav and 
Lambov, Nikolay and Angelovska, Bistra (2017) Hybrid pH-sensitive 
nanoparticles as platforms for delivery of curcumin. In: 17th International 
Symposium and Summer School on Bioanalysis, 02-08 July 2017, Ohrid, 
R. Macedonia.

 – Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Ali, Erdal and Gjorgjeska, 
Biljana and Kovacevska, Ivona (2017) Recognition and reporting of 
suspected adverse drug reactions using SDA Pharmacovigilance. In: 
22nd Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 4-6 May 
2017, Thessaloniki, Greece.

 – Angelovska, Bistra and Stojkov, Svetlana and Binakaj, Zahida and 
Drakalska, Elena (2016) Counterfeit medicines and availability to patiеnts 
in Macedonia, Serbia and Bosnia and Herzegovina. In: 6th Congress of 
pharmacy with international participation, 13-16 Oct 2016, Sandanski, 
Bulgaria.

 – Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Bodurova, Desislava 
and Rangelov, Stanislav and Lambov, Nikolay (2016) Preparation and 
characterization of curcumin loaded hybrid pH-sensitive liposomes. In: 
6th Congress of pharmacy with international participation, 13-16 Oct 
2016, Sandanski, Bulgaria.

 – Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Rangelov, Stanislav 
and Lambov, Nikolay (2016) Curcumin loaded hybrid pH-sensitive 
liposomes-preparation and characterization. In: From Molecules to 
Functionalized Materials, Module “Optical and Electronic Devices“, 1-5 
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Sept 2016, Ohrid, Macedonia.

Учество во проекти
 – Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Cvetkovski, Aleksandar 

and Ivanovska, Verica and Atanasova, Dijana and Micevska, Angela 
(2017) Придонес на фармацевтите во контрола на резистентноста на 
антибиотиците. [Project]

Доц. д-р Катерина Златановска
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги – (book section)

 – Zlatanovska, Katerina and Dimova, Cena and Zarkova, Julija (2017) 
Minimally Invasive Aesthetic Solutions - Porcelain Veneers and 
Lumineers. In: Materials and Technologies in Dentistry: Defects, 
Processing and Characterization. Scientific Net, Trans Tech Publications, 
Switzerland, pp. 111-120. ISBN 978-3-03835-564-9.

Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
 – Dimova, Cena and Popovska, Lidija and Zdravkovska, Milka and 

Popovska, Mirjana and Zlatanovska, Katerina (2016) Traditional versus 
new oral anticoagulants in clinical practice of oral surgery. Research 
Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 7 (5). pp. 
170-176. ISSN 0975-8585. 

 – Zlatanovska, Katerina and Guguvcevski, Ljuben and Dimova, Cena and 
Kovacevska, Ivona (2016) Preparation Design Selection For Porcelain 
Veneers Manufacturing: A Review. Research Journal of Pharmaceutical, 
Biological and Chemical Sciences, 7 (4). pp. 573-579. ISSN 0975-8585.
 
Објавени трудови во интернационални списанија без импакт фактор

 – Ljuben Guguvcevski, Nikola Gigovski, Aneta Mijoska, 
Katerina Zlatanovska, Ana Arsova Gigovska (2017) Temporomandibular 
Disorders Treatment with Correction of Decreased Occlusal Vertical 
Dimension. Open Access Maced J Med Sci. 5(7). https://doi.org/10.3889/
oamjms.2017.201 eISSN: 1857-9655. http://www.id-press.eu/mjms/
issue/view/148.

 – Kocovski Darko, Dimova Cena, Zarkova-Atanasova Julija, Zlatanovska 
Katerina. (2017) Biodentaplast – флексибилен материјал за изработка 
на скелетирани парцијални протези. Vox dentarii 7(2) :40-42.

 – Kocovski Darko, Sabanov Enis, Zlatanovska Katerina, Gigovski Nikola, 
Sabanov Erol (2017) Dimensional changes of irreversible hydrocolloid 
impressions after immersion in hypochlorite solution disinfectant. 
Physioacta 11 (2): 151-158.

 – Zlatanovska, Katerina and Guguvcevski, Ljuben and Popovski, Risto and 
Dimova, Cena and Minovska, Ana and Mijoska, Aneta (2016) Fracture 
Resistance of Composite Veneers with Different Preparation Designs. 
Balkan Journal of Dental Medicine, 20 (2). pp. 99-103. ISSN 2335-0245.
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Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Zlatanovska, Katerina and Dimova, Cena and Zarkova, Julija and 

Korunoska Stevkovska, Vesna and Gigovski, Nikola and Kocovski, Darko 
(2017) Oral hygiene in patients with fixed prosthodontic restorations. In: 
Nutricon 2017” Food Quality and Safety Health and Nutrition, 5-7 Oct 
2017, Skopje, Macedonia. 

 – Kocovski, Darko and Zlatanovska, Katerina and Lazareva, Tatjana and 
Spasova, Anastasija (2017) Biodentaplast – парцијални протези. In: 
24th International Dental Students Scientific Congress, 19-21 June 2017, 
Ohrid, Macedonia. 

 – Zlatanovska, Katerina and Kocovski, Darko and Koceva, Magdalena 
and Bikovski, Ljupco (2017) Digital smile design. In: 24th International 
Dental Students Scientific Congress, 19-21 June 2017, Ohrid, Macedonia. 

 – Denkova, Natasa and Zlatanovska, Katerina and Kovacevska, Ivona 
and Iljovska, Snezana and Denkov, Nikola (2017) Correlation between 
consumption of the carbonated drinks and the prevalence of dental 
erosions. In: 22nd Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 
4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece. (Submitted) 

 – Zlatanovska, Katerina and Zarkova - Atanasova, Julija and Longurova, 
Natasa and Kovacevska, Ivona and Gigovski, Nikola (2017) Fracture 
localization of composite veneers with different preparation designs 
exposed to compressive load. In: 22nd Bass Congress, Contemporary 
Challenges in Dentistry, 4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece. 

 – Kocovski, Darko and Petrovski, Mihajlo and Papakoca, Kiro and 
Zlatanovska, Katerina and Zarkova-Atanasova, Julija (2017) Hygiene 
Habits of Denture Wearers in Shtip. In: 22nd Bass Congress, Contemporary 
Challenges in Dentistry, 4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece. 

 – Zarkova-Atanasova, Julija and Zlatanovska, Katerina and Kocovski, 
Darko and Naskova, Sanja and Dimova, Cena (2017) Range of color 
parameters in maxillary central incisors versus three different shade 
guides. In: 22nd Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 
4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece. 

 – Dimova, Cena and Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina and 
Naskova, Sanja (2016) The use of electronic microscopy in root apex 
morphology of maxillar and mandibular premolars. In: Roots Summit, 30 
Nov -03 Dec 2016, Dubai, UAE. 

 – Dimova, Cena and Zdravkovska, Milka and Zlatanovska, Katerina 
and Zarkova, Julija and Naskova, Sanja and Kadrova, Sarita (2016) 
Assessment of postoperative outcome and patient’s life quality after 
different oral surgery procedure. In: Conference on Food Quality and 
Safety, Health and Nutrition - NUTRICON 2016, 1-2 Dec 2016, Skopje, 
Macedonia. 

 – Kocovski, Darko and Toneva, Verica and Dimova, Cena and Zlatanovska, 
Katerina and Naskova, Sanja (2016) Oral Hygiene Level Maintenance 
of Dental Medicine Students. In: Conference on Food Quality and 
Safety, Health and Nutrition - NUTRICON 2016, 1-2 Dec 2016, Skopje, 
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Macedonia. 
 – Zlatanovska, Katerina and Dimova, Cena and Zarkova, Julija and Naskova, 

Sanja and Kocovski, Darko (2016) Oral health related quality of life in 
patients with fixed and mobile prosthodontic therapy. In: Nutricon 2016” 
Food Quality and Safety Health and Nutrition, 1-2 Dec 2016, Skopje, 
Macedonia. (Submitted) 

 – Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina and Dimova, Cena and 
Naskova, Sanja and Popovska, Lidija (2016) Spectrophotometric analysis 
of natural teeth color in patients with different oral hygiene habits. In: 
“Nutricon 2016” Food quality and Safety Haelth and Nutrition, 1-2 Dec 
2016, Skopje, Macedonia. 

 – Naskova, Sanja and Iljovska, Snezana and Dimova, Cena and Zlatanovska, 
Katerina and Zarkova, Julija (2016) The correlation between dental caries 
and socio-economic status in children from 4-6 year. In: Nutricon 2016 
- Food Quality & Safety, Health & Nutrition, 01-02 Dec 2016, Skopje, 
Republic of Macedonia. (Submitted)

Доц. д-р Сања Нашкова
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги

 – Dimova, Cena and Naskova, Sanja (2016) Орално здравје и превентива 
на орални заболувања - скрипта. ISBN 978-608-244-333-1 1.

Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
 – Naskova, Sanja and Iljovska, Snezana and Krstevska, Marija and 

Pavlevska, Meri and Jankulovska, Mira and Veninov, T and Alimani - 
Jakupi, Jetmire (2016) Correlation of dental caries, total proteins, total 
antioxidant capacity, immunoglobulin A and G in children at the age from 
4-6 years. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 15 (9). ISSN 
e-2279-0853, p-2279-0861.

 – Naskova, Sanja and Iljovska, Snezana and Pavlevska, Meri and Alimani 
- Jakupi, Jetmire (2016) Socio Economic and Nutritional Status as Dental 
Caries Risk Factors in 12 Year Old Children. IOSR Journal of Dental and 
Medical Sciences (IOSR-JDMS), 15 (14 (V)). pp. 106-114. ISSN e 2279-
0853/ p 2279-0861.

 – Naskova, Sanja and Iljovska, Snezana and Alimani - Jakupi, Jetmire and 
Pavlevska, Meri (2016) Salivary paramethers at children with primary 
teeth at age of 5 years with and without caries. International Journal of 
Scientific & Engineering Research, 7 (2). pp. 1081-1090. ISSN 2229-
5518.
 
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари

 – Alimani-Jakupi, Jetmire and Nakova, Marija and Naskova, Sanja (2017) 
Using the Cariogram -Assessment of Different Dental Caries Risk Factors 
in Preschool Children,Second International Scientific Conference of the 
Faculty of Medical Sciences October 2017, Tetovo, Macedonia.
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 – Alimani-Jakupi, Jetmire and Naskova, Sanja and Emini, L.(2017) 
Assessment of different dental caries risk factors using the total and 
reduced Cariogram in school children, Kongresi i Fakultetit të Mjekësisë 
Dentare,3-4 November 2017, Tirana, Albanija.

 – Naskova, Sanja and Petrovski, Mihajlo and Sulev, Spase and Stojkov, 
Andon (2017) Aggressive form of periodontitis among the student 
population. In: 24th International Scientific Student’s Congress, 19-22 
May 2017, Ohrid, Macedonia.

 – Naskova, Sanja and Iljovska, Snezana and Alimani Jakupi, Jetmire 
and Dimova, Cena and Zarkova, Julija (2017) Body mass index risk 
for the development of dental caries of 12 year-old pupils. In: 22nd 
Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 4-6 May 2017, 
Thessaloniki, Greece.

 – Zarkova-Atanasova, Julija and Zlatanovska, Katerina and Kocovski, 
Darko and Naskova, Sanja and Dimova, Cena (2017) Range of color 
parameters in maxillary central incisors versus three different shade 
guides. In: 22nd Bass Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, 
4-6 May 2017, Thessaloniki, Greece.

 – Dimova, Cena and Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina and 
Naskova, Sanja (2016) The use of electronic microscopy in root apex 
morphology of maxillar and mandibular premolars. In: Roots Summit, 30 
Nov -03 Dec 2016, Dubai, UAE.

 – Dimova, Cena and Zdravkovska, Milka and Zlatanovska, Katerina 
and Zarkova, Julija and Naskova, Sanja and Kadrova, Sarita (2016) 
Assessment of postoperative outcome and patient’s life quality after 
different oral surgery procedure. In: Conference on Food Quality and 
Safety, Health and Nutrition - NUTRICON 2016, 1-2 Dec 2016, Skopje, 
Macedonia.

 – Kocovski, Darko and Toneva, Verica and Dimova, Cena and Zlatanovska, 
Katerina and Naskova, Sanja (2016) Oral Hygiene Level Maintenance 
of Dental Medicine Students. In: Conference on Food Quality and 
Safety, Health and Nutrition - NUTRICON 2016, 1-2 Dec 2016, Skopje, 
Macedonia.

 – Zlatanovska, Katerina and Dimova, Cena and Zarkova, Julija and Naskova, 
Sanja and Kocovski, Darko (2016) Oral health related quality of life in 
patients with fixed and mobile prosthodontic therapy. In: Nutricon 2016” 
Food Quality and Safety Health and Nutrition, 1-2 Dec 2016, Skopje, 
Macedonia.

 – Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina and Dimova, Cena and 
Naskova, Sanja and Popovska, Lidija (2016) Spectrophotometric analysis 
of natural teeth color in patients with different oral hygiene habits. In: 
“Nutricon 2016” Food quality and Safety Haelth and Nutrition, 1-2 Dec 
2016, Skopje, Macedonia.

 – Naskova, Sanja and Iljovska, Snezana and Dimova, Cena and Zlatanovska, 
Katerina and Zarkova, Julija (2016) The correlation between dental caries 
and socio-economic status in children from 4-6 year. In: Nutricon 2016 
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- Food Quality & Safety, Health & Nutrition, 01-02 Dec 2016, Skopje, 
Republic of Macedonia.

 – Dimova, Cena and Naskova, Sanja (2016) Употреба на TachoComb кај 
орално антикоагулирани пациенти. In: Прв македонски конгрес за 
орална и имплантна хирургија, 02-04 June 2016, Skopje, Makedonija.

 – Naskova, Sanja and Hadzi-Vasileva, Marija and Rizovski, Hristijan 
(2016) Herpetic Gingivostomatitis. In: 23rd International Dental Student’s 
Scientific Congress, 20-22 Maj 2016, Ohrid, Macedonia.

 – Dumitraskovic, Milan and Kadrova, Sarita and Naskova, Sanja and 
Dimova, Cena (2016) Applying ROOTT implant system directly after 
extraction of teeth. In: First International student symposium of medical 
sciences, Celebrating achievements in medicine, promoting health and 
sharing knowledge, 20 April 2016, Stip, Macedonia.

 – Cvetanoski, Ognen and Ilievski, Stefan and Naskova, Sanja and Dimova, 
Cena (2016) Artificial Sweeteners and Oral Health. In: First International 
student symposium of medical sciences, Celebrating achievements in 
medicine, promoting health and sharing knowledge, 20 April 2016, Stip, 
Macedonia.

 – Cvetanoski, Igor and Petrovski, Marko and Naskova, Sanja and Dimova, 
Cena (2016) Contemporary Classification of Supernumerary Teeth. In: 
First International student symposium of medical sciences, Celebrating 
achievements in medicine, promoting health and sharing knowledge, 20 
April 2016, Stip, Macedonija.

 – Dejkoska, Marija and Petrusovski, Andrej and Naskova, Sanja and 
Dimova, Cena and Toneva, Verica and Kocovski, Darko (2016) Types 
of toothbrushes. In: First International student symposium of medical 
sciences, Celebrating achievements in medicine, promoting health and 
sharing knowledge, 20 April 2016, Stip, Macedonia.

Проф. д-р Светлана Јовевска
Објавени трудови во списанија со импакт фактор:

 – Jihe Zhu1, Blagica Arsovska2, Kristina Kozovska3, Svetlana Jovevska4 
Treatment of Knee Osteoarthritis with Fire Needle Acupuncture and Fire 
Cupping Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR). Vol-2, 
Issue -11, 2016, ISSN: 2454-1362. (IF = 3,75).

 – Zdenka Stojanovska,Blazo Boev,Zora S. Zunic,Peter Bossew,Svetlana 
Jovevska NUKLEONIKA, 2016, 61(3) p. 385-389. ISSN 1508-5791 (IF 
= 0,546) http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/16203.

Објавени трудови во интернационални списанија без импакт 
фактор

 – Svetlana Jovevska Ph.D, Sanja Baldzieva Ass. VARIATION OF THE 
FORM OF THE FORAMEN OCCIPITALE MAGNUM (International 
Journal Knowledge) International Journal Scientific Papers 19,4pp 1515-
1518 ISSN 1857-923X

 – Toshe Krstev, Lenche Nikolovska, Gordana Panova and Svetlana 
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Jovevska; SOFT TISSUE MOBILIZATION OF THE CERVICAL 
SPINE. Acta Kinesiologica, 10 (2016) Issue 10 (2), p. 10-12, ISSN 1840-
3700. 

 – Dr. Lenče Miloševa, Dr. Vladimir Milošev, Dr. Roza Arsova, Dr. Svetlana 
Jovevska

 – SUICIDAL THOUGHTS AS COGNITIVE RISK FACTORS FOR 
SUICIDE AMONG CANCER PATIENTS (IJCRSEE) International 
Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 
2016, Vol. 4, No.2, pp. 53-56. ISSN 2334-847X (Printed) / 2334-8496.

 – Panova, Gordana and Atanasova, Monika and Sumanov, Gorgi and 
Jovevska, Svetlana (2016) Communication, treatment and rehabilitation 
at patients with myocardial infarct. (International Journal Knowledge) 
International Journal Scientific Papers, 15.3. pp. 1145-1151. ISSN 1857-
923X.

Учество на конгреси, симпозиуми, семинари
 – Jovevska, Svetlana; Our experience in use of proherbis drops in treatment 

and prevention of helicobacter pylori. Food Quality and Safety, Health 
and Nutrition. Nutricon, (2016), Skopje, Macedonia, p. 53. ISBN 978-
608-4565-10-9. 

 – Jovevska Svetlana and Trajkovska, Irena and ZdravkovskaMilka 
and Stojanovska, Zdenka (2016) Anatomical variations gall bladder 
of importance for laparoscopic cholecystectomy. 54th Congress of 
Anthropological Society of Serbia with international participation. 
Anthropological Society, Sremski Karlovci, p. 107. ISBN 978-86-
911461-3.

 – Saveska Nikolina and Jovevska Svetlana and Zdravkovska Milka and 
Stojanovska, Zdenka (2016) Variation of pupillary distance: Republic 
of Macedonia case study. 54th Congress of Anthropological Society of 
Serbia with international participation. Anthropological Society, Sremski 
Karlovci, p. 111. ISBN 978-86-911461-3-9.

Студиски престои во странство
 – Стручна посета на клиниките на Државниот медицински универзитет 

во Самара, Русија, во периодот од 15 до 30 јули 2017 година.

Учество во проекти
 – Miloseva, Lence and Cuijpers, Pim and Stojcev, Saso and Niklewski, 

Gunter and Richter, Kneginja and Jovevska, Svetlana and Arsova, 
Roza and Serafimov, Aleksandar (2015) Clinically relevant risk factors 
for suicide: Comparison between clinical group with passive suicidal 
ideation, active suicidal ideation and without suicidal ideation. 

Вон. проф. д-р Дарко Бошнаковски
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги 

 – Darinka Gjorgieva Ackova, Katarina Smilkov and Darko Bosnakovski. 
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Cell-Based Anticancer Drug Delivery Systems. Topics in Anti-Cancer 
Research, 2016, Vol. 5, 1-34.

Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
 – Bosnakovski D., Toso E., Hartweck LM, Magli A, Lee HA, Thompson 

ER, Dandapat A, Perlingeiro RCR, Kyba M. The DUX4 homeodomains 
mediate inhibition of myogenesis and are functionally exchangeable with 
the Pax7 homeodomain. J Cell Sci. 2017 Sep 21. pii: jcs.205427. doi: 
10.1242/jcs.205427. (IF = 4.706).

 – Bosnakovski D, Chan SSK, Recht OO, Hartweck LM, Gustafson CJ, 
Athman LL, Lowe DA, Kyba M. Muscle pathology from stochastic low 
level DUX4 expression in an FSHD mouse model. Nat Commun. 2017 
Sep 15;8(1):550. doi: 10.1038/s41467-017-00730-1. (IF = 12.124).

 – Bosnakovski D, Gearhart MD, Toso EA, Recht OO, Cucak A, Jain AK, 
Barton MC, Kyba Mp53-independent DUX4 pathology in cell and animal 
models of facioscapulohumeral muscular dystrophy. Dis Model Mech. 
2017 Oct 1;10(10):1211-1216. doi: 10.1242/dmm.030064. (IF = 4.691). 

 – Choi SH, Bosnakovski D, Strasser JM, Toso EA, Walters MA, Kyba 
M. Transcriptional Inhibitors Identified in a 160,000-Compound Small-
Molecule DUX4 Viability Screen. J Biomol Screen. 2016 Aug;21(7):680-
8. doi: 10.1177/1087057116651868. (IF = 2.444).

 – Vachkova E, Bosnakovski D, Yonkova P, Grigorova N, Ivanova Zh, 
Todorov P, Penchev G, Milanova A, Simeonova G, Stanilova S, Georgiev 
IP Adipogenic potential of stem cells derived from rabbit subcutaneous 
and visceral adipose tissue in vitro. In Vitro Cell Dev Biol Anim. 2016 
Sep;52(8):829-37. doi: 10.1007/s11626-016-0048-7. (IF =0.791).

 – Choi SH, Gearhart MD, Cui Z, Bosnakovski D, Kim M, Schennum N, 
Kyba M. DUX4 recruits p300/CBP through its C-terminus and induces 
global H3K27 acetylation changes. Nucleic Acids Res. 2016 Jun 
20;44(11):5161-73. doi: 10.1093/nar/gkw141. (IF = 10.162).

 – Ackova DG, Kanjevac T, Rimondini L, Bosnakovski D. Perspectives in 
Engineered Mesenchymal Stem/Stromal Cells Based Anti- Cancer Drug 
Delivery Systems. Recent Pat Anticancer Drug Discov. 2016;11(1):98-
111. (IF = 2.956).

Студиски престои во странство
 – Дарко Бошнаковски - од 15 јануари 2016 до 31 мај 2018 година - 

Visiting Associate Professor, Department of Pediatrics, Medical School, 
University of Minnesota, USA.

Учество во проекти
 – Darko Bosnakovski. DUX4: A new driver of childhood and adolescent B 

cell leukemia. CCRF 2016-2018.

Доц. д-р Ленче Николовска
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
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 – Nikolovska, Lence and Vasileva, Dance and Krstev, Toshe and Stratorska, 
Tamara (2016) Клиничка кинезитерапија. COBISS.MK-ID 101797386. 
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски”, 
Скопје, Универзитет „Гоце Делчев” - Штип, Факултет за медицински 
науки. ISBN 978-608-244-342-3.

 – Kraydjikova, Leyla and Nikolovska, Lence and Krstev, Toshe and 
Vasileva, Dance and Stratorska, Tamara (2016) Мануелна терапија и 
мобилизација на периферни зглобови. Универзитет „Гоце Делчев” - 
Штип, Штип. ISBN 978-608-244-311-9.

Објавени трудови во интернационални списанија без импакт 
фактор

 – Krstev, Toshe and Nikolovska, Lence and Jovevska, Svetlana and 
Panova, Gordana (December, 2016) Therapeutic approaches in treating 
myofascial trigger points. International scientific Journal of Kinesiology 
“Acta Kinesiologica”. Vol.9. Issue 2. pp. 62-64. ISSN 1840-3700.

 – Kika Taseva, Lence Nikolovska, Gordana Panova, Svetlana Jovevska. 
(March, 2017) Treatments for weight loss and reduction of cellulite in 
women. International Journal KNOWLEDGE, Vol.16.4. pp. 1593-1598. 
ISSN 1857-923X.

 – Sulejman Gorgen, Lence Nikolovska, Tose Krstev, Tamara Stratorska. 
(March, 2017). Early postoperative rehabilitation of patients with total 
endoprothesis of the hip. International Journal KNOWLEDGE, Vol.16.4. 
pp. 1557-1560. ISSN 1857-923X.

 – Mariјana Gjorgjieva, Lence Nikolovska, Svetlana Jovevska, Gordana 
Panova. (March, 2017) Effects of kinesitherapy in patients with juvenile 
diabetes. International Journal KNOWLEDGE, Vol.16.4. pp. 1569-1574. 
ISS 1857-923X.

 – Cagla Zejrek, Lence Nikolovska. (May, 2017) Effects of kinesiotaping in 
reducing pain in the heel in patients with plantar fasciitis. International 
Journal KNOWLEDGE, Vol.17.3. pp. 1149-1154. ISSN 2545-4439.

 – Ljubica Jajaova, Lence Nikolovska. (September, 2017) Effects of 
acupuncture treatment in reducing pain in patients with tennis elbow. 
International Journal KNOWLEDGE, Vol.19.4. pp. 1385-1390. ISSN 
2545-4439.

Објавени трудови во домашно научно и стручно списание 
 – Ресул Бингул, Ленче Николовска. (2017) Рехабилитација на пациенти 

со коксартроза. Информативен гласник на јавното здравство – Штип, 
година 11, Број 25. стр. 34-35.

 – Хатиџе Ишик, Ленче Николовска. (2017) Синдром на карпален тунел. 
Информативен гласник на јавното здравство – Штип, година 11, Број 
25. стр. 32-33.

Учество во проекти
 – Раководител на Проект: Рекреативен центар при УГД – Штип. 2012 
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– 2017 год.
 – Panova Gordana, Sumanov Gorgi, Nikolovska Lence, Dzidrova Violeta, 

Serafimov Aleksandar, Dimitrovska Ivanova Marija, Petrova Marina, 
Kamceva Gordana (2015) Навики во исхраната и нутритативниот 
статус на децата.[Project] (Submitted)

Проф. д-р Невенка Величкова 
Објавени трудови во списанија со импакт фактор: 

 – Velickova, Nevenka (2017) Environmental impact of heavy metals on the 
blood cells in professionally exposed workers. Journal of Environmental 
Protection and Ecology, 18 (1). pp. 363-374. ISSN 1311-5065.
 
Објавени трудови во интернационални списанија без импакт фактор 

 – Velickova, N., Milev, M. Micronucleus Assay as Genotoxicity Method 
to Determine the Human Health Risk, International Journal of Current 
Research in Chemistry and Pharmaceutical sciences, Int. J. Curr. Res. 
Chem. Pharm. Sci. (2017). Vol.4 (5): 31-35. 

 – Ihe Zhu, Blagica Arsovska, Nevenka Velickova, Kristina Kozovska4 
& Karolina Nikolovska, Acupuncture treatment for shoulder bursitis, 
Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) Vol-2, Issue-12, 
2016.
 
Учество на конгреси, симпозиуми, семинари 

 – Velickova, N. Suitable human biomarkers for biomonitoring of 
environmental pollution 1st International Conference “Towards 
Sustainable Development” – TSD, 27-28 october, 2017, Skopje. 

 – Velickova, N. Overview of advanced image analysis methods and tools 
in Microscopy, 45 October meeting with international participation, 19-
22.10.2017, Struga. 

 – Velickova, N., Milev, M. Evaluation of genotoxicological effect on 
ionizing radiation to medical occupationally exposed worker, 3 Hrvatski 
kongres Zdravstvene ekologije, Tuheljske toplice, 25-27 april, 2017. 

 – Velickova, N. Implementation of e-learning and ict on the faculty of 
medical sciences, 12th International scientific conference knowledge 
without borders, Vrnjacka Banja, 31.03-02.04, 2017, Vol.16.2. pp.731-
733. 

 – Spasovska, M., Velickova, N. Cytogenetic analysis reliable methods for 
diagnosis aneuploidies in prenatal diagnosis, International Congress of 
Medical Sciences, Sofia, May, 2017. 

 – Velickova, N. Molecular basis of mitochondrial disseas, 6th Congress of 
quality in laboratory medicine, October, 2016, Struga. 

 – Velickova, N. Cytological monitoring of human lymphocites, the main 
tool in environmental research, 6th PRONASEM, Bukurest, November, 
2016. 

 – Velickova, Nevenka and Milev, Mishko (2016) Genotoxicity tests and 
their contributions in ecotoxicological research. In: 5th Congress of 
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Ecologists of the Republic of Macedonia with international participation, 
19-22 Oct 2016, Ohrid, Republic of Macedonia.
 
Студиски престои во странство 

 – Nevenka Velickova, 01-11 October, 2017, Faculty of medicine, Masaryk 
University, Brno, Czech Republic. 

 – Nevenka Velickova, May, 2017, Dubrovnik, Croatia, 17th International 
European Light Microscopy Initiative Meeting (ELMI2017).

Учество во проекти 
 – „Испитување на генотоксичното дејство на јонизирачките зраци кај 

професионално изложени здравствени работници со употреба на 
цитогенетски методи“ - УГД – Штип. 

 – Евалуација на имунолошкиот статус во однос на тетанусот кај 
различни возрасни групи на население – УГД-Штип. 

Учество во научен одбор на меѓународни научни конференции 
 – Velickova, N. Стручен одбор, 45 October meeting,2017, Union of 

associations of medical laboratory and sanitary tehnicians of the R. 
Macedonia.

Нови избори на наставнички и соработнички кадар 

Име и презиме Звање Област
Избор/
реизбор

Сања Нашкова доцент
детска стоматологија 
и превентивна 
стоматологија

реизбор

Емилија Велкова доцент трансфузиологија избор
Тоше Крстев доцент кинезиологија реизбор

Невенка Величкова
вонреден 
професор

цитологија реизбор 

Данче Василева доцент кинезиологија реизбор
Александар Митевски доцент дигестивна хирургија избор
Гордана Камчева доцент кардиологија реизбор

Катерина Колевска 
асистент 
докторанд 
(надорешен)

фармакогенетика избор

Марија Атанасова
асистент 
докторанд 
(надорешен)

биотехнологија избор
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Антонио Глигориевски
вонреден 
професор

радиологија избор

Каролина Блажевска 
Бужаровска 

вонреден 
професор

офталмологија реизбор

Јасмин Циривири доцент ортопедски болести избор

Викторија Максимова доцент
фармацевтска ботаника 
и фармакогнозија

реизбор

Катерина Златановска доцент протетика реизбор
Наташа Лонгурова доцент дентална патологија реизбор

Милкица Јанева
асистент 
докторанд

инструментални 
фармацевтски анализи

избор

Михајло Петровски
асистент 
докторанд

пародонтологија и 
орална патологија

избор

Андреј Петров доцент дерматовенерологија реизбор

Зху Јихе
вонреден 
професор

онкологија реизбор

Џенгис Јашар насловен доцент патолошка анатомија избор
Голубинка Бошевска насловен доцент микробиологија избор

Вело Марковски
вонреден 
професор

инфектологија реизбор

Светлана Јовевска
вонреден 
професор

анатомија реизбор

Александра Тонева
асистент 
докторанд 
(надворешен)

хепатогастро-
ентерологија

избор

Маја Чочевска
асистент 
докторанд 
(надворешен)

хемија избор

Сања Балџиева 
асистент 
докторанд 
(надворешен)

анатомија избор

Верица Ивановска доцент клиничка фармација реизбор 
Јован Ивчев насловен доцент урологија избор
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ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Вовед 
Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 

Штип од своето основање во 2008 година настојува да ја развива својата 
дејност како високообразовна институција, не само на полето на јазикот, 
литературата, образованието и културата, туку и на полето на различни 
други дејности поврзани со науката и истражувањата, како што е заемната 
соработка со домашните и странските универзитети. 

Филолошкиот факултет има особено важна мисија во оспособувањето 
на студентите за продлабочување на знаењата од областа на македонскиот 
јазик и литература, како и во изучувањето на странските јазици и на тој 
начин во создавањето љубов кон јазикот и литературата воопшто. 

Својата образовна и научна дејност, Филолошкиот факултет 
ја организира и ја изведува преку студиски програми засновани на 
Европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС), во согласност со Болоњската 
декларација.

Наставата се организира по студиски групи и тоа: Македонски јазик и 
книжевност, Англиски јазик и книжевност, Германски јазик и книжевност, 
Турски јазик и книжевност. Групите Италијански јазик и книжевност и 
Француски јазик и книжевност се ставени во мирување.

Програмите ги сочинуваат општо-образовни, уметнички, креативно-
истрaжувачки и стручни предмети, како и изборни предмети од потесната 
област, кои формираат наставна целина. Реализацијата на програмите 
тргнува од фундаменталните дисциплини, како лингвистика, методика, 
литература, филологија и дидактика, а се продолжува со стручни предмети 
како: превод и толкување на стручен текст, правопис и правоговор, 
контрастивна анализа и сл.

За соодветната обука на студентите ќе им биде ставена на располагање 
современа литература од еминентни домашни и странски автори, односно 
ќе можат да се стекнат со најновите светски сознанија од областа на 
македонистиката, англистиката, германистиката, италијанистиката и 
туркологијата. 

Предложениот современ концепт на новата студиска програма е во 
согласност со режимот на студии и Правилникот за единствени основи за 
организирање на додипломски студии на Универзитетот „Гоце Делчев” 
- Штип, усогласен со нормативни акти и законските определби, како и 
Законот за високо образование во Р. Македонија.

 
Декан
По предлог на ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип 

проф. д-р Блажо Боев, на 27.6.2016 година, со Одлука бр. 0201 – 568/3 
од 27.6.2016 год. Универзитетскиот сенат ја избра доц. д-р Драгана 
Кузмановска за декан на Филолошкиот факултет. 

        За продекан беше избрана доц. д-р Светлана Јакимовска со Одлука 
бр. 1902-139/3 од 25.9.2015 година од ННС на Филолошкиот факултет.
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Структура

        Број на вработени ‒ наставници, соработници, административен 
кадар на Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип:

Име и презиме Звање Редовен 
работен 

однос

Со договор за 
ангажирање

Виолета Димова ред. проф. да
Луси Караниколова 
Чочоровска

ред. проф.
да

Билјана Ивановска вон. проф. да
Ранко Младеноски вон. проф. да
Марија Леонтиќ вон. проф. да
Махмут Челик вон. проф. да
Толе Белчев вон. проф. да
Јованка Денкова вон. проф. да
Нина Даскаловска вон. проф. да
Марија Кусевска вон. проф. да
Драгана Кузмановска доцент да
Светлана Јакимовска доцент да
Даринка Маролова доцент да
Ева Ѓорѓиевска доцент да
Снежана Кирова виш лектор да
Биљана Иванова виш лектор да
Драган Донев виш лектор да
Марија Тодорова виш лектор да
Крсте Илиев лектор да
Марија Крстева лектор да
Весна Коцева лектор да
Надица Негриевска лектор да
Наталија Поп-Зариева лектор да
Весна Продановска лектор да
Јована Караникиќ асс. докторанд да
Адријана Хаџи Николова коресподент да
Марица Тасевска коресподент да
Костадин Голаков коресподент да
Татјана Уланска коресподент да
Ендрју Гудспид ред.проф. да
Драги Ѓорѓиев ред. проф. да
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Гоце Цветановски ред. проф. да
Зеки Ѓурел доцент да
Назли Рана Ѓурел доцент да
Хусејин Озбај доцент да

Петар Рау
стручњак од 
пракса

да

Барбел Утевски
стручњак од 
пракса

да

Елена Дуткова
стручњак од 
пракса

да 

Игор Станојоски доцент да
Виолета Николовска ред. проф. да ‒ ФОН
Соња Петровска ред. проф. да ‒ ФОН
Емилија Петрова Ѓорѓева ред. проф. да ‒ ФОН
Стеван Алексоски ред. проф. да - ФОН
Снежана Мирасчиева ред. проф. да ‒ ФОН
Александар Крстев доцент да – ФИ
Билјана Попевска доцент да - ФОН

Влатко Берковски
референт за 
студентски 
прашања

да

Јулијана Денкова
референт за 
студентски 
прашања

да

Марјан Ристов
секретар - 
правник

да

Јасминка Миланова
технички 
секретар

да

Катедри во состав на Факултетот

 – Катедра за македонски јазик и книжевност;
 – Катедра за англиски јазик и книжевност;
 – Катедра за германски јазик и книжевност;
 – Катедра за италијански јазик и книжевност;
 – Катедра за француски јазик и книжевност;
 – Катедра за турски јазик и книжевност.
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Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети  

Дневен ред од 145. седница на ННС одржана на 28.9.2016 год.:
 
Усвојување на записникот од 144.  седница на ННС

 – Донесување Одлука за одобрување финансиски средства за  печатење 
на списанието Палимпсест

 – Донесување Одлука за покренување на иницијатива за   изработка на 
елаборат за  програма за стручно и професионално усовршување за 
стекнување на педагошко- психолошка и методска подготовка

 – Донесување Одлука по барање од Педагошкиот факултет „Св. 
Климент  Охридски” - Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј”-Скопје за ангажирање на проф. д-р Махмут Челик.

 – Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд на 
кандидатот Атанасова Милена.

 – Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд Фатиме 
Лимани.

 – Донесување Одлука по Барање бр.0801-2/27 од 27.9.2016  г. за 
отсуство од асистент докторанд м-р Јована Караникиќ.

 – Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти 
од прв циклус студии.

 – Донесување Одлука за утврдување на список на ментори и теми за 
дипломски/завршен испит за учебната 2016/2017 год.
 
Одлуки

 – Одлука за одобрување финансиски средства за печатење на 
списанието Палимпсест.

 – Одлука за покренување иницијатива за  изработка на елаборат за  
програма за стручно и професионално усовршување за стекнување 
на педагошко- психолошка и методска подготовка.

 – Одлука за  право на вршење дејност на  Педагошки факултет „Св. 
Климент Охридски“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ - Скопје на проф. д-р Махмут Челик.

 – Одлука за усвојување на пријава на тема за магистерски труд и 
ментор на кандидатот Атанасова Милена.

 – Одлука за усвојување на  пријава на тема за магистерски труд и 
ментор на кандидатот Фатиме Лимани.

 – Одлука за усвојување на Барање бр.0801-2/27 од 27.9.2016  за 
отсуство од асистент докторанд м-р Јована Караникиќ.

 – Одлука за усвојување на записник бр. 1902-118/12 од 28.9.2016 год.  
по барања на студенти од прв циклус студии.

 – Одлука за утврдување на список на ментори и теми за дипломски/
завршен испит за учебната 2016/2017 год
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Дневен ред од  146. седница на ННС, одржана на 13.10.2016 год.
 
Усвојување на записникот од 145.  седница на ННС 

 – Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен 
Конкурс за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научната област методика на литературата (Конкурсот е објавен 
на 23.9.2016 год. во дневните весници „Нова Македонија“, „ оха“ и 
„Дневник“).  

 – Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за  
избор  на еден наставник во сите звања за наставно - научната област 
методика на литературата.  

 – Донесување Одлука по Барање од проф. д-р Билјана Ивановска за 
учество на 5.  Конференција на тема: „Aspekte der germanistischen 
Hochschuldidaktik“, Софија, Р. Бугарија.

 – Донесување Одлука по Барање од проф.д-р Билјана Ивановска за 
учество на 9-та  Конференција на SOEGV на тема: „Politik und Macht 
in Sprache, Literatur und Kultur“,Бар, Р. Црна Гора.

 – Донесување Одлука за издавање на  е-скрипта по предметот 
Италијанска култура и цивилизација од авторот доц. д-р Ева 
Ѓорѓиевска

 – Донесување Одлука за издавање на  е-практикум по предметот 
Италијанска култура и цивилизација од авторот доц. д-р Ева 
Ѓорѓиевска

 – Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија 
за  издавање на е-скрипта по предметот Италијанска култура и 
цивилизација од авторот доц. д-р Ева Ѓорѓиевска

 – Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за  
издавање на е-практикум по предметот Италијанска култура и 
цивилизација од авторот доц. д-р Ева Ѓорѓиевска

 – Донесување Одлука по Барање бр. 1002-29/29 од 3.3.2016 год. за 
поврат на погрешно уплатени средства од Марија Кикириткова.

 – Донесување Одлука за прифаќање на извештајот на комисијата за 
оценка и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд на 
кандидатот Ивана Митева Јанакиева. 

 – Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор 
циклус студии на кандидатот Кристина Мијалкова. 

 – Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор 
циклус студии на кандидатот Катерина Сусинова. 

 – Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор 
циклус студии на кандидатот Виолета Јакимовска.  

 – Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор 
циклус студии на кандидатот Катерина Стојановска.   

 – Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти 
од прв циклус студии.

 – Донесување Одлука за утврдување на список на ментори и теми за 
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дипломски/завршен испит за учебната 2016/2017 год.  
      
Одлуки

 – Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за 
избор на еден наставник во сите звања за наставно - научната област 
методика на литературата.   

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за  избор  на еден 
наставник во сите звања за наставно - научната област методика на 
литературата.  

 – Одлука за усвојување на барање од проф. д-р Билјана Ивановска за 
учество на 5.  Конференција на тема: „Aspekte der germanistischen 
Hochschuldidaktik“, Софија, Р. Бугарија.

 – Одлука за усвојување на барање од проф. д-р Билјана Ивановска за 
учество на 9-та  Конференција на SOEGV на тема: „Politik und Macht 
in Sprache, Literatur und Kultur“, Бар, Р. Црна Гора.

 – Одлука за издавање на  е-скрипта по предметот Италијанска култура 
и цивилизација од авторот доц. д-р Ева Ѓорѓиевска.

 – Одлука за издавање на  е-практикум по предметот Италијанска 
култура и цивилизација од авторот доц. д-р Ева Ѓорѓиевска

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за  издавање на 
е-скрипта по предметот Италијанска култура и цивилизација од 
авторот доц. д-р Ева Ѓорѓиевска.

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за  издавање на е 
– практикум  по предметот Италијанска култура и цивилизација од 
авторот доц. д-р Ева Ѓорѓиевска.

 – Предлог-мислење за усвојување на Барање бр. 1002-29/29 од 3.3.2016 
год. за поврат на погрешно уплатени средства од Марија Кикириткова.

 – Одлука за прифаќање на извештајот на комисијата за оценка 
и определување на  датум за одбрана на магистерскиот труд на 
кандидатот Ивана Митева Јанакиева. 

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус 
студии на кандидатот Кристина Мијалкова. 

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус 
студии на кандидатот Катерина Сусинова.

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус 
студии на кандидатот Виолета Јакимовска.  

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус 
студии на кандидатот Катерина Стојановска.   

 – Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв 
циклус студии.

 – Одлука за утврдување на список на ментори и теми за дипломски/
завршен испит за учебната 2016/2017 год.



Годишен извештај

701

Дневен ред од  147. седница на ННС одржана на 9.11.2016  год.
Усвојување на записникот од 146. од 13.10.2016 год. седница на ННС

 – Донесување Одлука за усвојување на годишниот извештај од работата 
на деканот за учебната 2015/2016  година на  Филолошкиот факултет.

 – Донесување Одлука за усвојување на предлог годишен план и 
програма за издавачка дејност на Филолошкиот факултет за 2017 
година.

 – Донесување Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на 
наставничкиот кадар на Филолошкиот факултет во зимски и летен 
семестар во учебната 2016/2017 год.  на втор циклус студии

 – Предлог-одлука за  ангажирање на визитинг професор доц. д-р 
Хусејин Озбај во учебната 2016/2017 год. 

 – Донесување Одлука за избор на член во Одборот за соработка и 
доверба со јавноста од редот на наставничкиот кадар.

 – Донесување Одлука за усвојување на рецензијата  со наслов „Речник 
на турцизми, архаизми, дијалектизми и ретко употребувани зборови 
во македонскиот јазик“ од авторот проф. д-р  Толе Белчев.

 – Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор 
циклус студии на кандидатот Александра Милева.

 – Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор 
циклус студии на кандидатот Бобан Ѓорѓиевски.

 – Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор 
циклус студии на кандидатот  Елена Арсовска.

 – Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор 
циклус студии на кандидатот   Викторија Крстовска.

 –  Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор 
циклус студии на кандидатот Гордана Николовска.   

 –  Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор 
циклус студии на кандидатот Габриела Николовска.

 – Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор 
циклус студии на кандидатот  Моника Ценова.

 –  Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор 
циклус студии на кандидатот   Даниела Ристова.

 –  Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор 
циклус студии на кандидатот Магдалена Батевска.

 –  Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор 
циклус студии на кандидатот  Емилија Шекеринова.     

 – Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за магистерски 
труд и определување на ментор од кандидатот Билјана Алексова 
Даневска.

 – Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти 
од прв циклус студии.

 – Донесување Одлука за утврдување на список на ментори и теми за 
дипломски/завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Донесување Одлука за преземање обрски од прв циклус на студии  за 
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учебната  2016/2017 год.
 – Донесување Одлука за дополнување на предмети во ангажираноста 

на проф. д-р Марија Леонтиќ,  за учебната 2016/2017 год.
 – Донесување Одлука за дополнување на Одлуката бр. 1902-82/7 од 

10.05.2016  год.  за ангажираност на наставниот  кадар и соработниците 
на  Филолошкиот факултет во зимскиот/летниот семестар,  учебната 
2016/2017 година, за прв циклус на универзитетски академски студии.

 – Донесување Одлука по Барањето бр. 0801-2/34 од 9.11.2016 год. од  
Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово.

Одлуки 

 – Одлука за усвојување на Годишниот извештај од работата на деканот 
за учебната 2015/2016  година на  Филолошкиот факултет.

 – Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и програма за 
издавачка дејност на Филолошкиот факултет за 2017 година.

 – Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на наставничкиот 
кадар на Филолошкиот факултет во зимски и летен семестар во 
учебната 2016/2017 год.  на втор циклус студии.

 – Предлог-одлука за ангажирање на визитинг професор доц. д-р 
Хусејин Озбај во учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за избор доц. д-р Даринка Маролова на член во Одборот за 
соработка и доверба со јавноста од редот на наставниот кадар.

 – Одлука за усвојување на рецензијата за ракописот со наслов „Речник 
на турцизми, архаизми, дијалектизми и ретко употребувани зборови 
во македонскиот јазик“ од авторот проф. д-р  Толе Белчев.

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус 
студии на кандидатот Александра Милева.

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус 
студии на кандидатот Бобан Ѓорѓиевски.

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус 
студии на кандидатот  Елена Арсовска.

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус 
студии на кандидатот   Викторија Крстовска.

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус 
студии на кандидатот Гордана Николовска.   

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус 
студии на кандидатот Габриела Николовска.

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус 
студии на кандидатот  Моника Ценова.

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус 
студии на кандидатот   Даниела Ристова.

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус 
студии на кандидатот Магдалена Батевска.

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус 
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студии на кандидатот  Емилија Шекеринова.     
 – Одлука не се усвојува  пријава на тема за магистерски труд и 

определување на ментор од кандидатот Билјана Алексова Даневска.
 – Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв 

циклус студии.
 – Одлука за утврдување на список на ментори и теми за дипломски/

завршен испит за учебната 2016/2017 год. 
 – Одлука за преземање обрски од прв циклус на студии за учебната  

2016/2017 год.
 – Одлука за дополнување на предмети во ангажираноста на проф. д-р 

Марија Леонтиќ,  за учебната 2016/2017 год
 – Одлука за дополнување на Одлуката бр. 1902-82/7 од 10.5.2016  

год.  за ангажираност на наставничкиот кадар и соработниците на 
Филолошкиот факултет во зимскиот/летниот семестар, учебната 
2016/2017 година, за прв циклус на универзитетски академски студии.

 – Одлука за усвојување на Барањето бр. 0801-2/34 од 9.11.2016 год. од  
Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово.

Дневен ред од 148. седница на ННС одржана на 1.12.2016  год.

Усвојување на записникот од 147. од 9.11.2016 год. седница на ННС
 – Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската 

програмата на трет циклус студии –  Македонки јазик и книжевност 
во траење од 3 (три) години со 180 ЕКТС. 

 – Донесување Одлука за издавање е-учебник по предметот  Современа 
турска книжевност од авторите проф. д-р Махмут Челик и  доц. д-р 
доц. д-р Зеки Ѓурел.          

 – Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за 
е-чебникот по предметот Современа турска книжевност од авторите 
проф. д-р Махмут Челик  и  доц. д-р Зеки Ѓурел          

 – Донесување Одлука за издавање на Монографија за Катедрата по 
турски јазик и книжевност од авторите проф. д-р Махмут Челик и  
доц. д-р Зеки Ѓурел.          

 – Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за 
Монографијата за Катедрата по турски јазик и книжевност  од 
авторите проф. д-р Махмут Челик и  доц. д-р Зеки Ѓурел          

 – Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти 
од прв циклус студии.

 – Донесување Одлука за утврдување на список на ментори и теми за 
дипломски/завршен испит за учебната 2016/2017 год.  

 – Донесување Одлука за определување на универзитетски изборни 
наставни  предмети за студиските програми  на трет  циклус  студии 
на Универзитет„ Гоце Делчев“ – Штип

 – Донесување Одлука по Барање бр.0801-2/41 од 1.12.2016 год. за 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

704

одобрување на оправдано платено отсуство од доц. д-р Светлана 
Јакимовска 

 – Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на  
Мирјана Фичорска студент  на  втор циклус на студии. 

 – Донесување Одлука за  одобрување на организирање  изложба на 
најпознати ремек-дела на турската литература, пишани дела на 
турски јазик.

 – Донесување Одлука по Барањето бр. 0801-2/35 од 24.11.2016 год.  
за дополнување на  истражувачкиот тим на научноистражувачки 
проект. 

Одлуки
 – Одлука за усвојување на елаборатот за студиската програмата на 

трет циклус студии – Македонки јазик и книжевност во траење од 3 
(три) години со 180 ЕКТС. 

 – Одлука за издавање е-учебник по предметот Современа турска 
книжевност од авторите проф. д-р Махмут Челик и  доц. д-р доц. д-р 
Зеки Ѓурел.          

 – Одлука  за формирање рецензентска комисија за е-учебникот по 
предметот Современа турска книжевност од авторите проф. д-р 
Махмут Челик   и  доц. д-р Зеки Ѓурел.          

 – Одлука за издавање на  Монографија за Катедрата по турски јазик и 
книжевност  од авторите проф. д-р Махмут Челик и  доц. д-р Зеки 
Ѓурел.          

 – Одлука за формирање рецензентска комисија за Монографијата 
за Катедрата по турски јазик и книжевност од авторите проф. д-р 
Махмут Челик и  доц. д-р Зеки Ѓурел .         

 – Одлука за определување на универзитетски изборни наставни  
предмети за студиските програми на трет  циклус  студии на 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

 – Одлука за усвојување Барање бр.0801-2/41 од 1.12.2016 год. за 
одобрување на оправдано платено отсуство од доц. д-р Светлана 
Јакимовска. 

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на  Мирјана Фичорска 
студент  на  втор циклус на студии. 

 – Одлука за  одобрување на организирање  изложба  на најпознати 
ремек-дела на турската литература, пишани дела на турски јазик.

 – Одлука заусвојување на Барањето  бр. 0801-2/35 од 24.11.2016 год.  
за дополнување на  истражувачкиот тим на научноистражувачки 
проект. 

Дневен ред од 149. седница на ННС одржана на 13.12.2016 год.:
Усвојување на записникот од 148. од 1.12.2016 год. седница на ННС

 – Донесување Одлука за запишување на примени кандидати на  втор 
циклус на студии за учебната 2016/2017 година.
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 – Донесување Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните 
односи и работењето на Филолошкиот  факултет.

 – Донесување Одлука за  доделување на титула почесен доктор на 
науки за проф. д-р Волф Ошлис од Германија.

 – Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на 
Бранкица Иванова студент на втор циклус студии.

 – Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на  
Кристина Илиева студент на втор циклус студии.

 – Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на  
Драгана Љуботенска студент на втор циклус студии.

 – Донесување Одлука за преземање обврски од д-р  Петер Рау за 
учебната 2016/2017 г.

 – Донесување Одлука за утврдување на список на ментори и теми за 
дипломски/завршен испит за учебната 2016/2017 год.  

 – Донесување Одлука по Барање бр. 1005-19/4 од 12.12.2016 год. од 
студентот  Емин Омеров.

 – Донесување Одлука по Барање бр.1005-23/51 од 28.1.2016 год. од 
студентот Ана Бојчовска.

 – Донесување Одлука по Барање бр.0802-2/42 од 12.12.2016  год., 
поднесено од проф. д-р Нина Даскаловска, главен истражувач на 
научно истражувачки проект за реализација на научноистражувачки 
проектот.

 – Донесување Одлука за  измена и дополнување на Одлуката бр. 
1902-82/8 од 10.5.2016 год. за  ангажирaност на наставниот кадар на  
Филолошкиот факултет за зимскиот/летниот семестар во  учебната 
2016/2017 година на  втор циклус студии.

 – Донесување Одлука за усвојување на Деловник за работа на Наставно-
научниот совет на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип.      

 Одлуки 
 – Одлуки за запишување на примени кандидати на  втор циклус на 

студии за учебната 2016/2017 година.
 – Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните односи и 

работењето на Филолошкиот  факултет.
 – Одлука за  доделување на титула почесен доктор на науки за проф. 

д-р Волф Ошлис од Германија.
 – Одлука за усвојување на Барањето за продолжување на рокот за 

студирање на Бранкица Иванова студент на втор циклус студии.
 – Одлука за усвојување на Барањето продолжување на рокот за 

студирање на  Кристина Илиева студент на втор циклус студии.
 – Одлука за усвојување на Барањето за продолжување на рокот за 

студирање на  Драгана Љуботенска студент на втор циклус студии.
 – Одлука за преземање обврски од д-р  Петер Рау за учебната 2016/2017 

год.
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 – Одлука за утврдување на список на ментори и теми за дипломски/
завршен испит за учебната 2016/2017 год.  

 – Одлука за усвојување на Барање бр. 1005-19/4 од 12.12.2016 год. од 
студентот  Емин Омеров.

 – Одлука  за усвојување на Барање бр.1005-23/51 од 28.1.2016 год. од 
студентот Ана Бојчовска.

 – Одлука за усвојување на Барање бр.0802-2/42 од 12.12.2016 год., 
поднесено од проф. д-р Нина Даскаловска, главен истражувач на 
научно истражувачки проект за реализација на научноистражувачки 
проект.

 – Одлука за  измена и дополнување на Одлуката бр. 1902-82/8 
од 10.5.2016 год. за ангажирaност на наставничкиот кадар на 
Филолошкиот факултет за зимскиот/летниот семестар во учебната 
2016/2017 година на  втор циклус студии.

 – Одлука за усвојување на Деловник за работа на Наставно-научниот 
совет на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип.      

Дневен ред од 150. седница на ННС, одржана на  25.1.2017 год.:
Усвојување на записникот од 149. од 13.12.2016 год. седница на ННС

 –  Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр. 1902-
82/7 од 10.5.2016 год. за ангажираност на наставничкиот кадар и 
соработниците на Филолошкиот факултет  во зимскиот/летниот 
семестар  учебната 2016/2017 година за прв циклус на универзитетски 
академски студии.   

 – Донесување Одлука за одобрување на службена посета на проф. д-р 
Евен Ле Калве Ивичевиќ од Филозофскиот факултет во Загреб.

 – Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за 
дипломски/завршен испит за учебната 2016/2017 год.

 – Донесување Одлука за усвојување на записник од барања на студенти 
на прв циклус студии.

 – Донесување Одлука по Барање бр.0802-2/2 од 25.1.2017 год. за 
одобрување на оправдано платено отсуство на лектор м-р Марија 
Крстева. 

 – Донесување Одлука по  Барање бр. 0801-2/1 од 25.1.2017 год. од 
проф. д-р  Билјана Ивановска за исплата на средства за  техничко 
уредување, подготовка на корица, лекторирање, рецензија и печатење 
на книгата со наслов „Прагматичка компетенција на македонските 
изучувачи на англискиот и на германскиот јазик“.

 – Донесување Одлука по пријавата за наслов на тема на магистерскиот 
труд од кандидатот Татјана Илиевска под наслов „Обработката 
на басни со јазичен приод како извор за учење на вокабуларот по 
англиски јазик“.

 – Донесување Одлука по пријавата за наслов на тема на магистерскиот 
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труд од кандидатот Пацка Младеновска под наслов „Дијалектните 
називи на растителниот свет во радовишкиот говор и нивната 
симболика“. 

 – Донесување Одлука пријавата за наслов на тема на магистерскиот 
труд од кандидатот  Сања Спаскова под наслов „Дијалектните 
именувања на влекачите и инсектите во штипскиот говор и нивната 
симболика“.

 – Донесување Одлука по Барањето бр. 1005-17/58 од 28.11.2016 
год. од студентот на прв циклус студии Виктор Каранфиловски за 
признавање на испитите по предметот Методика на наставата по 
англиски јазик и книжевност 2 (пракса)  и  предметот Педагошка 
комуникација.

 – Донесување Одлука по Барањето бр.1002-82/234 од 7.12.2016 год. од    
Љубица Џидрова, студент на втор циклус на студии на студиската 
програма Методика на наставата по англиски јазик и книжевност за 
продолжување на рокот за студирање.

Одлуки 

 – Одлука за измена и дополнување на Одлуката  бр. 1902-82/7 
од 10.5.2016  год. за ангажираност на наставничкиот кадар и 
соработниците на  Филолошкиот факултет во зимскиот/летниот 
семестар учебната 2016/2017 година за прв циклус на универзитетски 
академски студии.   

 – Предлог-одлука за одобрување на службена посета на проф. д-р Евен 
Ле Калве Ивичевиќ од Филозофскиот факултет во Загреб.

 – 3.Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски/
завршен испит за учебната 2016/2017 год.

 – Одлука за усвојување на записник од барања на студенти на прв 
циклус студии.

 – Одлука за усвојување на Барањето  бр.0802-2/2 од 25.1.2017 год. за 
одобрување на оправдано платено отсуство на  лектор м-р Марија 
Крстева. 

 – Одлука за усвојување на Барањето бр. 0801-2/1 од 25.1.2017 год. од 
проф. д-р  Билјана Ивановска  за исплата на средства за  техничко 
уредување, подготовка на корица, лекторирање, рецензија и печатење 
на книгата со наслов „Прагматичка компетенција на македонските 
изучувачи на англискиот и на германскиот јазик“

 – Одлука за усвојување на пријавата за наслов на тема на магистерскиот 
труд од кандидатот  Татјана Илиевска под наслов „ Обработката 
на басни со јазичен приод како извор за учење на вокабуларот по 
англиски јазик“ и опредлување ментор.

 – Одлука  за усвојување на пријавата за наслов на тема на магистерскиот 
труд од кандидатот Пацка Младеновска под наслов „Дијалектните 
називи на растителниот свет во радовишкиот говор и нивната 
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симболика“ и определување ментор.
 – Одлука  за усвојување на пријавата за наслов на тема на магистерскиот 

труд од кандидатот  Сања Спаскова под наслов „Дијалектните 
именувања на влекачите и инсектите во штипскиот говор и нивната 
симболика“ и определување на ментор.

 – Одлука не се усвојува Барањето  бр. 1005-17/58 од 28.11.2016 
год. од студентот на прв циклус студии Виктор Каранфиловски за 
признавање на испитите по  предметот Методика на наставата по 
англиски јазик и книжевност 2 (пракса)  и  предметот Педагошка 
комуникација.

 – Одлука за усвојување на Барањето бр.1002-82/234 од 7.12.2016 год., 
од  Љубица Џидрова,  студент  на  втор циклус на студии  на студиската 
програма Методика на наставата по англиски јазик и книжевност за 
продолжување на рокот за студирање.

Дневен ред од  151. седница на ННС одржана на  8.2.2017  год. 
 
Усвојување на записникот од 150. од 25.1.2017 год. седница на ННС

 –  Донесување Предлог-одлука за избор на д-р Виолета Димова во 
наставно-научно звање редовен професор за наставно-научната 
област методика на наставата по литература (реферат 25.12.2016 
год.).     

 – Донесување Одлука за покренување постапка за избор на еден 
наставник во наставно-стручно звање виш лектор за наставно-
научната област  романистика.

 – Донесување Одлука за преземање на обврски од лектор м-р Весна 
Продановска. 

 – Донесување Одлука за утврдување на список на ментори и теми за 
дипломски/завршен испит за учебната 2016/2017 год.

 – Донесување Одлука за усвојување на записник од барања на студенти 
на прв циклус студии.

 – Донесување Одлука по Барање бр.0801-2/3 од 6.2.2017 година од 
проф. д-р Билјана Ивановска за право на вршење дејност во друга 
високообразовна установа.

 – Донесување Одлука по Барање бр. 1907-52/1 од 8.2.2017  година од 
проф. д-р Ранко Младеноски  за право на вршење дејност во друга 
високообразовна установа.

 – Донесување Одлука по Барање бр.0801-2/5 од 8.2.2017 год. од 
ас. докторанд м-р Јована Караникиќ за одобрување на отсуство за  
патување во странство. 

 – Донесување Одлука за преземање на обврски од прв циклус на студии  
за учебната  2016/2017 год. од проф. д-р Фадил Хоџа.  

 – Донесување Одлука за определување на бројот  на членови на 
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Наставно-научниот совет на Филолошки факултет за летен семестар 
2016/2017 г.

 – Донесување Одлука по Барање бр. 1907-52/1 од .02.2017 год. од 
проф. д-р Махмут Челик за право на вршење дејност во друга 
високообразовна установа.
  
Одлуки 
 

 –  Предлог-одлука за избор на д-р Виолета Димова во наставно-научно 
звање редовен професор за наставно-научната област Методика на 
наставата по литература (реферат 25.12.2016 год.).     

 – Одлука за покренување постапка за избор на еден наставник во 
наставно-стручно звање виш лектор за наставно-научната област  
романистика.

 – Одлука за преземање на обврски од лектор м-р Весна Продановска. 
 – Одлука за утврдување на список на ментори и теми за дипломски/

завршен испит за учебната 2016/2017 год.
 – Одлука за усвојување на записник од барања на студенти на прв 

циклус студии.
 – Одлука по Барање бр.0801-2/3 од 6.2.2017 година од проф. д-р Билјана 

Ивановска за право на вршење дејност во друга високообразовна 
установа.

 – Одлука по Барање бр. 1907-52/1 од 8.2.2017  година, проф. д-р Ранко 
Младеноски за право на вршење дејност во друга високообразовна 
установа.

 – Одлука по Барање бр.0801-2/5 од 8.2.2017 год. од ас. докторанд 
м-р Јована Караникиќ за одобрување на отсуство за  патување во 
странство 

 – Одлука за преземање на обврски од прв циклус на студии за учебната  
2016/2017 год. од проф. д-р  Фадил Хоџа.  

 – Одлука за определување на бројот на членови на Наставно-научниот 
совет на Филолошки факултет за летен семестар 2016/2017 г.

 – Одлука по барање бр. 1907-52/1 од 8.0.2017 год. од проф. д-р Махмут 
Челик  за право на вршење дејност во друга високообразовна установа.

Дневен ред од  152. седница на ННС одржана на 22.2.2017 год.

Усвојување на записникот од 150. од 25.1.2017 год. седница на ННС

 – Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на 
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно 
работно време (ФРВ) од наставниците на  Филолошки факултет за 
календарската 2017 год.       

 – Донесување Одлука за  за бројот на студенти кои се запишуваат  во 
прва година  на прв циклус на универзитетски академски студии за 
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учебната  2017/2018 год. на  Филолошкиот факултет. 
 – Донесување Одлука за усвојување на рецензија е-практикум   по 

предметот Италијанска култура и цивилизација доц. д-р Ева 
Ѓорѓиевска.    

 – Донесување Одлука за усвојување на рецензија  е-скрипта  по 
предметот Италијанска култура и цивилизација од авторот  доц. д-р 
Ева Ѓорѓиевска.    

 – Донесување Одлука за издавање на е-практикум по предметот  
Француски јазик од авторот  доц. д-р Светлана Јакимовска.

 – Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за 
издавање на е-практикум по предметот  Француски јазик од авторот 
доц. д-р Светлана Јакимовска. 

 – Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на 
студентот од втор циклус студии Анита Анастасова. 

 – Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на 
студентот од втор циклус студии  Надица Јованова.  

 – Донесување Одлука за утврдување на список на ментори и теми за 
дипломски/завршен испит за учебната 2016/2017 год.

 – Донесување Одлука за усвојување на записник од барања на студенти 
на прв циклус студии.

 – Донесување Одлука по Барање за одобрување на отсуство бр. 0801-
2/9 од 22.2.2017 год. од проф. д-р Билјана Ивановска. 

 – Донесување Одлука по Пријавата бр. 1005-18/24 од 17.2.2017 год. за 
јавна одбрана на дипломски труд од студентот Сања Станковиќ, на 
тема „Империјата над која сонцето никогаш не заоѓа“ кај ментор д-р 
Марија Кукубајска.

 – Донесување Одлука за измена и дополнување на одлуката бр. 1902-
107/92 од 5.9.2016 год за ангажираност на наставничкиот кадар 
за странските јазици (универзитетски изборни) во зимски/летен 
семестар  учебната 2016/2017 година, за прв циклус на универзитетски 
академски студии.
  
 Одлуки 
 

 – Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните 
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време 
(ФРВ) од наставниците на  Филолошки факултет за календарската 
2017 год.       

 – Одлука за бројот  на студенти кои се  запишуваат  во прва година  
на прв циклус на  универзитетски академски студии за учебната  
2017/2018 год. на  Филолошкиот факултет. 

 – Одлука за усвојување на рецензија е-практикум по предметот 
Италијанска култура и цивилизација доц. д-р Ева Ѓорѓиевска.    

 – Одлука за усвојување на рецензија е-скрипта  по предметот 
Италијанска култура и цивилизација од авторот доц. д-р Ева 



Годишен извештај

711

Ѓорѓиевска.    
 – Одлука за издавање на е-практикум по предметот Француски јазик од 

авторот  доц. д-р Светлана Јакимовска.
 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за издавање на 

е-практикум по предметот Француски јазик од авторот доц. д-р 
Светлана Јакимовска. 

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на студентот од втор 
циклус студии Анита Анастасова. 

 – Одлука за продолжување на рокот за студирање на студентот од втор 
циклус студии  Надица Јованова . 

 – Одлука за утврдување на список на ментори и теми за дипломски/
завршен испит за учебната 2016/2017 год.

 – Одлука за усвојување на записник од барања на студенти на прв 
циклус студии.

 – Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/9 од 22.2.2017 год. за    
отсуствоод проф. д-р Билјана Ивановска. 

 – Одлука не се усвојува Пријавата бр. 1005-18/24 од 17.2.2017 год. за 
јавна одбрана на дипломски труд од студентот Сања Станковиќ, на 
тема „Империјата над која сонцето никогаш не заоѓа“ кај ментор д-р 
Марија Кукубајска.

 – Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр. 1902-107/92 од 
5.9.2016 год за ангажираност на наставничкиот кадар за странските 
јазици (универзитетски изборни) во зимски/летен семестар учебната 
2016/2017 година, за прв циклус на универзитетски академски студии.

Дневен ред од 153. седница на ННС одржана на  15.3.2017  год.
Усвојување на записникот од 152. од 22.2.2017 год. седница на ННС

 –  Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен 
Конкурс за избор  на  еден наставник во наставно-стручно звање виш 
лектор за наставно-научната област  романистика.   

 – Донесување Одлука за  формирање на рецензентска комисија за 
избор  на  еден наставник во наставно - стручно звање виш лектор за 
наставно-научната област  романистика.   

 – Донесување Предлог-одлука за одобрување трошоци  за  патување за 
реализација на практична настава. 

 – Донесување Одлука за преземање на обврски по предметот Теорија 
на методиката на наставата по турски јазик и книжевност, 6 семестар,  
студиската програма Турски јазик и книжевност-наставна насока 
2010/2011 год.

 – Донесување Одлука по барање од проф. д-р Марија Леонтиќ за 
оправдано платено отсуство во период од 22 мај до 26 мај 2017 год. 
поради учество на Меѓународниот конгрес за турски јазик што се 
одржува  во Институтот за турски јазик во Анкара, Р. Турција.   

 – Донесување Одлука за утврдување на список на ментори и теми за 
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дипломски/завршен испит за учебната 2016/2017 год.
 – Донесување Одлука за усвојување на записник од барања на студенти 

на прв циклус студии.
 – Донесување Одлука за дополнување на  Годишниот план и програма 

за издавачка дејност на Филолошки факултет за 2017 година.
 – Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на  е-учебник со 

наслов „Учебник по современа турска книжевност“  од авторите 
проф. д-р Махмут Челик и доц. д-р Зеќи Ѓурел. 

 – Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на монографија со 
наслов „Монографијата за Групата за турски јазик и книжевност“  од 
авторите проф. д-р Махмут Челик и доц. д-р Зеќи Ѓурел. 

 – Донесување Одлука за одобрување на отсуство за патување во 
странство, Воронеж, Русија.

 – Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на  е-практикум   
со наслов   „Француски јазик 1“  од авторот доц. д- р Светлана 
Јакимовска. 

 – Донесување Одлука за преземање на обврски од прв циклус на студии  
за учебната  2016/2017 год. од  проф. д-р  Радица Никодиновска.     

Одлуки 
 

 – Одлука за  утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за 
избор  на  еден наставник во наставно-стручно звање виш лектор за 
наставно-научната област  романистика.   

 – Одлука за  формирање на рецензентска комисија за избор  на  еден 
наставник во наставно-стручно звање виш лектор за наставно-
научната област  романистика.   

 – Предлог-одлука за одобрување трошоци  за  патување за реализација 
на практична настава .

 – Одлука за преземање на обврски по предметот Теорија на методиката 
на наставата по турски јазик и книжевност, 6 семестар,  студиската 
програма Турски јазик и книжевност-наставна насока 2010/2011 год.

 – Одлука  за усвојување на барањето од проф. д-р Марија Леонтиќ за 
оправдано платено  отсуство во период од 22 мај до 26 мај 2017 год. 
поради  учество на Меѓународниот конгрес за турски јазик што се 
одржува во Институтот за турски јазик во Анкара, Р. Турција.   

 – Одлука за утврдување на список на ментори и теми за дипломски/
завршен испит за учебната 2016/2017 год.

 – Одлука за усвојување на записник од барања на студенти на прв 
циклус студии.

 – Одлука за дополнување на  Годишниот план и програма за издавачка 
дејност на Филолошки факултет за 2017 година.

 – Одлука за прифаќање на рецензијата на  е-учебник со наслов   
„Учебник по современа турска книжевност“ од авторите проф. д-р 
Махмут Челик и доц. д-р Зеќи Ѓурел. 
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 – Одлука за прифаќање на рецензијата на монографија со наслов 
„Монографијата  за Групата за турски јазик и книжевност“  од 
авторите проф. д-р Махмут Челик и доц. д-р Зеќи Ѓурел. 

 – Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство, 
Воронеж, Русија.

 – Одлука за прифаќање на рецензијата на е-практикум  со наслов  
„Француски јазик 1“  од авторот доц. д- р Светлана Јакимовска. 

 – Одлука за преземање на обврски од прв циклус на студии  за учебната  
2016/2017 год. од  проф. д-р  Радица Никодиновска.      
 

Дневен ред од 154. седница на ННС одржана на  29.3.2017 год.

Усвојување на записникот од 153. од 15.3.2017 год. седница на ННС 

 –  Донесување Одлука за покренување на постапка за распишување на 
конкурс за избор на еден наставник во наставно-стручно звање виш 
лектор за наставно-научната област англистика.         

 – Донесување Одлука за утврдување на список на ментори и теми за 
дипломски/завршен испит за учебната 2016/2017 год.

 –  Донесување Одлука по Барање бр.0801-2/15 од 29.3.2017 год. за 
организирање посета на Саемот на книги 2017 – Скопје.

 – Донесување Одлука по Барање бр.1002-40/3 од 7.2.2017 год. за 
признавање на испити од Ана Митева студент на втор циклус студии.

 – Донесување Одлука по Барање бр.0801-2/13 од 28.3.2017 год. за 
отсуство од доц. д-р Драгана Кузмановска 

 – Донесување Одлука по Барање бр.0801-2/14 од 28.3.2017 год. за 
отсуство од проф. д-р  Виолета Димова.  

 – Донесување Одлука по Барање бр.0801-2/16 од 29.3.2017 год. за 
отсуство од проф. д-р Махмут Челик. 

 – Донесување Одлука за прифаќање на позитивно завршен 
научноистражувачки проект.

Одлуки 

 – Одлука за  покренување на постапка за  распишување на Конкурс за 
избор на  еден наставник во наставно-стручно звање виш лектор за 
наставно-научната област  англистика.         

 – Одлука за утврдување на список на ментори и теми за дипломски/
завршен испит за учебната 2016/2017 год.

 – Предлог Одлука за одобрување на трошоци за патување  за 
организирање посета на Саемот на книги 2017 – Скопје.

 – Одлука за признавање испити од Ана Митева студент на втор циклус 
студии.

 – Одлука за одобрување на оправдано платено  отсуство за  патување 
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во странство на  доц. д-р Драгана Кузмановска. 
 – Одлука  за одобрување на оправдано платено  отсуство за  патување 

во странство   на  проф. д-р  Виолета Димова.   
 – Одлука  за одобрување на оправдано платено  отсуство за  патување 

во странство   на  проф. д-р   Махмут Челик.      
 – Одлука за прифаќање на позитивно завршен научноистражувачки 

проект.

Дневен ред од 155. седница на ННС одржана  на  8.5.2017 год.

Усвојување на записникот од 154. од 29.3.2017 год. седница на ННС

 – Донесување Одлука за  организирање на Втората меѓународна научна  
конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и образование  во 
соработка со Филолошкиот факултет при Државниот Воронешки 
универзитет во Русија.              

 – Донесување Одлука за  издавање на   Меѓународен зборник на 
трудови  од Втората меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - 
филологија, култура и образование. 

 – Донесување Одлука за избор на редакциски тела на Меѓународен 
зборник на трудови од Втората меѓународна научна конференција 
„ФИЛКО“ - филологија, култура и образование. 

 – Донесување Одлука за утврдување на пријавените кандидати по 
објавен Конкурс за избор во наставно-стручно звање виш лектор 
за наставно -научна област  англистика  (Конкурс објавен на ден 
10.4.2017 год.)  

 – Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за 
избор на  еден наставник во наставно-стручно звање виш лектор за 
наставно -научна област  англистика.

 – Донесување Одлука за утврдување на пријавените кандидати по 
објавен Конкурс за избор  на еден наставник во  сите звања  за 
наставно -научна области граматика и туркологија  (Конкурс објавен 
на ден 21.3.2017 год.). 

 – Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за 
избор на  еден наставник во  сите звања  за наставно-научна области   
граматика и туркологија.

 – Донесување Одлука за усвојување на записник од студенти на прв 
циклус студии.

 – Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за 
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Донесување Одлука за преземање на обврски од прв циклус на студии  
за учебната  2016/2017 год. од проф. д-р Петер Рау.

 – Донесување Одлука за  преземање на обврски од прв циклус на 
студии  за учебната  2016/2017 год. на  студиската програма Историја 
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со археологија - Наставна насока 2010/2011 год. 
 – Донесување Одлука по Барање бр. 1002 -68/4 од 21.4.2017 год. од 

Бранкица Иванова студент на втор циклус студии за промена на 
изборен предмет.

 – Донесување Одлука за усвојување на извештајот од комисијата за 
оценка на магистерскиот труд и определување на дата за одбрана на 
мгистерскиот руд на кандидатот Магдалена Батевска.   

 – Донесување Одлука за формирање комисија за спроведување  
интервју на кандидати пријавени на јавен конкурс.

Одлуки 
 – Одлука за организирање на Втората меѓународна научна  конференција 

„ФИЛКО“ - филологија, култура и образование  во соработка со 
Филолошкиот факултет при Државниот Воронешки универзитет во 
Русија.              

 – Одлука за  издавање на   Меѓународен зборник на трудови  од Втората 
меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура 
и образование .

 – Одлука за избор на редакциски тела на  Меѓународен зборник на 
трудови од Втората меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - 
филологија, култура и образование. 

 – Одлука за утврдување на пријавените кандидати по објавен Конкурс 
за избор во наставно-стручно звање виш лектор за наставно -научна 
област  англистика.  

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на  еден 
наставник во наставно-стручно звање виш лектор за наставно -научна 
област  англистика.

 – Одлука за утврдување на пријавените кандидати по објавен Конкурс 
за избор  на еден наставник во  сите звања  за наставно-научна области   
граматика и туркологија. 

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на  еден 
наставник во  сите звања  за наставно-научна области граматика и 
туркологија.

 – Одлука за усвојување на записник од студенти на прв циклус студии.
 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 

труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 
 – Донесување Одлука за  преземање на обврски од прв циклус на студии  

за учебната  2016/2017 год. од проф. д-р Петер Рау.
 – Одлука за  преземање на обврски од прв циклус на студии  за учебната  

2016/2017 год. на  студиската програма Историја со археологија - 
Наставна насока 2010/2011 год. 

 – Одлука за усвојување барање бр. 1002 -68/4 од 21.4.2017 год. од 
Бранкица Иванова студент на втор циклус студии за промена на 
изборен предмет.

 – Одлука за усвојување на извештајот од комисијата за оценка 
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на магистерскиот труд и определување на дата за одбрана на 
мгистерскиот руд на кандидатот Магдалена Батевска.

 – Одлука за формирање комисија за спроведување  интервју на 
кандидати пријавени на јавен конкурс.    

Дневен ред од  156. седница на ННС одржана   на  3105.2017     год.
 Усвојување на записникот од 155. од 8.5.2017 год. седница на ННС

 – Донесување Одлука за ангажираност на наставнички и соработнички 
кадар за зимски и летен семестар во  учебната  2017/2018 год.

 – Донесување Одлука за формирање на Конкурсна комисија за прием 
на документи и електронска обработка на податоци за запишување 
на нови студенти во прва година на прв циклус на универзитетски 
академски  студии  за учебната 2017/2018 година на  Филолошкиот 
факултет.

 – Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден 
наставник во сите звања за наставно-научна област/ области 64006 
романистика; 64022 преведување. 

 – Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за 
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти 
од прв циклус на студии.

 – Донесување Одлука за издавање на е-речник  со наслов „Речник на 
синоними во македонскиот јазик“ од авторите  проф. д-р  Толе Белчев 
и проф. д-р Снежана Веновска Антевска.

 – Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање  на  е-речник   
со наслов „Речник на синоними во македонскиот јазик“ од авторите     
проф. д-р  Толе Белчев и проф. д-р Снежана Веновска Антевска.    

Одлуки
 – Одлука за ангажираност на наставнички и соработнички кадар за 

зимски и летен семестар во  учебната  2017/2018 год.
 – Одлука за формирање на Конкурсна комисија за прием на документи 

и електронска обработка на податоци за запишување на нови студенти 
во прва година на прв циклус на универзитетски академски  студии  за 
учебната 2017/2018 година на  Филолошкиот факултет.

 – Одлука за покренување на постапка за избор на еден наставник во 
сите звања за наставно-научна област/ области 64006 романистика; 
64022 преведување. 

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв 
циклус на студии.

 – Одлука за издавање на е-речник  со наслов „Речник на синоними во 
македонскиот јазик“ од авторите  проф. д-р  Толе Белчев и проф. д-р 
Снежана Веновска Антевска.
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 – Одлука за избор на рецензенти за издавање  на  е-речник   со наслов 
„Речник на синоними во македонскиот јазик“ од авторите     проф. д-р  
Толе Белчев и проф. д-р Снежана Веновска Антевска.    

Дневен ред од  157. седница на ННС одржана   на  7.6.2017     год.
Усвојување на записникот од 156. од 31.5.2017 год.  седница на ННС

 – Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлуката за 
измена и дополнување на одлуката бр.1902-68/19 од 22.2.2017год. 
за ангажираност  на наставниот кадар за странските јазици 
(универзитетски изборни) во зимски/летен семестар  учебната 
2016/2017 година, за прв циклус на универзитетски академски студии.

 – Донесување Одлука за  прифаќање  пријава на тема на магистерски 
труд  и определување на ментор од кандидатот на втор циклус студии  
Марица Тасевска.

 – Донесување Одлука за одобрување средства за набавка на USB-стик 
за потребите на наставата на Филолошкиот факултет.

 – Донесување Одлука по барање за оправдано платено отсуство од  
асистент докторанд м-р Јована Караникиќ.

 – Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за 
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти 
од прв циклус на студии.  

 – Донесување Одлука за  прифаќање  пријава на тема на магистерски 
труд  и определување на ментор од кандидатот на втор циклус студии 
Емилија Шекеринова. 

 – Донесување Одлука по Барање бр. 1002-44/2 од 6.6.2017 год. 
од  Билјана Костуранова за  префрлување од друг универзитет и 
признавање на испит.

 – Донесување Одлука по Барање бр. 1002-44/1 од 6.6.2017 год. од  
Милкица Миленскоска за  префрлување од друг универзитет и 
признавање на испити.  

Одлуки
 –  Одлука за измена и дополнување на Одлуката за измена и дополнување 

на одлуката бр.1902-68/19 од 22.2.2017год. за ангажираност  на 
наставниот кадар за странските јазици (универзитетски изборни) во 
зимски/летен семестар  учебната 2016/2017 година, за прв циклус на 
универзитетски академски студии.

 – Одлука за  прифаќање  пријава на тема на магистерски труд  и 
определување на ментор од кандидатот на втор циклус студии  
Марица Тасевска.

 – Одлука за одобрување средства за набавка на USB-стик за потребите 
на наставата на Филолошкиот факултет.

 – Одлука по барање за оправдано платено отсуство од  асистент 
докторанд м-р Јована Караникиќ.
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 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв 
циклус на студии.  

 – Одлука за  прифаќање  пријава на тема на магистерски труд  и 
определување на ментор од кандидатот на втор циклус студии 
Емилија Шекеринова. 

 – Одлука по Барање бр. 1002-44/2 од 6.6.2017 год. од  Билјана 
Костуранова за  префрлување од друг универзитет и признавање на 
испит.

 – Одлука по Барање бр. 1002-44/1 од 6.6.2017 год. од  Милкица 
Миленскоска за  префрлување од друг универзитет и признавање на 
испити.  
      
Дневен ред од  158. седница на ННС одржана   на  4.7.2017       год.

Усвојување на записникот од 157. од од 7.6.2017  год.  седница на 
ННС

 – Донесување Одлука за  избор  м-р Драган Донев во  наставно-
стручно  звање виш лектор за наставно - научната област англистика 
(Конкурсот  е објавен во дневните весници „Нова Македонија“, 
„Утрински весник“ „Коха“ на ден 10.4.2017 година, Реферат во  
Билтен 192).

 – Донесување Одлука за  избор  м-р  Марија Тодорова  во  наставно-
стручно  звање виш лектор за наставно - научната област романистика 
(Конкурсот е објавен во дневните весници  „Нова Македонија“ 
„Утрински весник“ и „Коха“ од 15.2.2017 година, Реферат  во Билтен 
192).

 – Донесување Одлука  за утврдување на пријавените кандидати по 
објавен Конкурс за избор на еден наставник во сите звања за наставно-
научните области романистика и преведување (Конкурсот е објавен 
на 19.6.2017 год. во „Нова Македонија“ и „Коха“).

 – Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за 
избор  на еден наставник во сите  звања за наставно-научните области 
романистика и преведување.

 – Донесување Одлука по Барање за оправдано платено отсуство од 
проф. д-р Луси Караниколова-Чочоровска.

 – Донесување Одлука по Барање Ана Коцева Ѓорѓева   за продолжување 
на рокот за студирање .

 – Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за 
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти 
од прв циклус на студии.

 – Донесување Одлука за утврдување  предлог- раководител на  
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Институт за јазици .
 – Донесување Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема 

на магистерскиот труд од кандидатот Марија Иванова  под наслов 
„Застапеноста на дијалектизмите и методиката по македонски јазик 
како основен предмет за корекција на јазичниот израз во наставата“  
и определлување ментор.

 – Донесување Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема 
на магистерскиот труд од кандидатот Љубомир Донски под наслов 
„Јазични стратегии за реализација на говорниот чин сугерирање во 
англискиот и во македонскиот јазик“ и  и определување ментор.

 – Донесување Одлука по Барање од доц. д-р Светлана Јакимовска  за  
одобрува оправдано платено  отсуство.
 
Одлуки 

 – Одлука за  избор  м-р Драган Донев во  наставно-стручно  звање 
виш лектор за наставно - научната област англистика (Конкурсот  е 
објавен во дневните весници „Нова Македонија“, „Утрински весник“ 
„Коха“ на ден 10.4.2017 година, Реферат во  Билтен 192).

 – Одлука за  избор  м-р  Марија Тодорова  во  наставно-стручно  звање 
виш лектор за наставно - научната област романистика (Конкурсот е 
објавен во дневните весници  „Нова Македонија“ „Утрински весник“ 
и „Коха“ од 15.2.2017 година, Реферат  во Билтен 192).

 – Одлука  за утврдување на пријавените кандидати по објавен Конкурс 
за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научните области 
романистика и преведување (Конкурсот е објавен на 19.6.2017 год. во 
„Нова Македонија“ и „Коха“).

 – Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор  на еден 
наставник во сите  звања за наставно-научните области романистика 
и преведување.

 – Одлука по Барање за оправдано платено отсуство од проф. д-р Луси 
Караниколова-Чочоровска.

 – Одлука по Барање Ана Коцева Ѓорѓева   за продолжување на рокот 
за студирање.

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв 
циклус на студии.

 – Одлука за утврдување  предлог- раководител на  Институт за јазици.
 – Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на 

магистерскиот труд од кандидатот Марија Иванова  под наслов 
„Застапеноста на дијалектизмите и методиката по македонски јазик 
како основен предмет за корекција на јазичниот израз во наставата“  
и определлување ментор.

 – Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на магистерскиот 
труд од кандидатот Љубомир Донски под наслов „Јазични стратегии 
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за реализација на говорниот чин сугерирање во англискиот и во 
македонскиот јазик“ и  и определување ментор.

 – Одлука по Барање од доц. д-р Светлана Јакимовска  за  одобрува 
оправдано платено  отсуство.

Дневен ред од  159. седница на ННС одржана   на  29.8.2017     год.
Усвојување на записникот од 158. од 4.7.2017 год.  седница на ННС

 – Донесување Одлука измена и дополнување на Одлуката бр. 1902-
131/7 од 31.5.2017 год. за ангажираност на наставниот кадар 
и соработниците на   Филолошкиот факултет во зимскиот/
летниот семестар во учебната 2017/2018 година, на прв циклус на 
универзитетски академски студии.

 – Донесување Одлука за  ангажираност  на наставничкиот кадар 
за странските јазици (универзитетски изборни) во зимски/летен 
семестар  учебната 2017/2018 година, за прв циклус на универзитетски 
академски студии.      

 – Донесување Одлука за ангажираност  на наставничкиот кадар 
за  странските јазици – факултетски на нематичните единици во 
зимски/летен семестар,  учебната 2017/2018 година, за прв циклус на 
универзитетски академски студии.        

 – Донесување Одлука за  определување на бројот на членови  на 
Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет за зимски 
семестар, учебната 2017/2018 год.   

 – Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на 
магистерскиот труд на кандидатот Ана Ѓорѓева Коцева.   

 – Донесување Одлука по барање лектор м-р Марија Крстева за 
оправдано платено отсуство.

 – Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за 
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти 
од прв циклус на студии.

 – Донесување Одлука за одобрување средства  за  набавка на  диктафон.
 – Донесување Одлука за  одобрување на  отсуство за  патување во 

странство од проф. д-р Марија Кусевска. 
 – Донесување Одлука за  вршење дејност во друга високообразовна 

установа за проф. д-р Махмут Челик. 
 – Донесување Одлука за  вршење дејност во друга високообразовна 

установа за проф. д-р  Марија Кусевска. 
 – Донесување Одлука за  вршење дејност во друга високообразовна 

установа за проф. д-р  Билјана Ивановска. 

Одлуки
  

 – Одлука измена и дополнување на Одлуката бр. 1902-131/7 од 31.5.2017 
год. за ангажираност на наставниот кадар и соработниците на   
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Филолошкиот факултет во зимскиот/летниот семестар во учебната 
2017/2018 година, на прв циклус на универзитетски академски студии.

 – Одлука за  ангажираност  на наставничкиот кадар за странските 
јазици (универзитетски изборни) во зимски/летен семестар  учебната 
2017/2018 година, за прв циклус на универзитетски академски студии.      

 – Одлука за ангажираност  на наставничкиот кадар за  странските јазици 
– факултетски на нематичните единици во зимски/летен семестар,  
учебната 2017/2018 година, за прв циклус на универзитетски 
академски студии.        

 – Одлука за  определување на бројот на членови  на Наставно-научниот 
совет на Филолошкиот факултет за зимски семестар, учебната 
2017/2018 год.   

 – Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд 
на кандидатот Ана Ѓорѓева Коцева.   

 – Одлука за усвојување на  барање од лектор м-р Марија Крстева за 
оправдано платено отсуство.

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв 
циклус на студии.    
  
Дневен ред од  160. седница на ННС одржана   на   6.9.2017   год.:
  Усвојување на записникот од 159. од 29.8.2017 год.  седница на 

ННС
 – Донесување Одлука  за усвојување на извештајот на рецензентската 

комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ана Ѓорѓева 
Коцева и определување датум за одбрана. 

 – Донесување Одлука  по Барањето бр. 0801-2/27 од 5.9.2016 год. од 
проф. д-р   Марија Кусевска   за исплата на средства за  котизација.     

 – Донесување Одлука по Барање за  отсуство бр. 0801-2/29 од 6.9.2017 
год. од проф. д-р Билјана Ивановска.       

 – Донесување Одлука по Барање за  отсуство бр. 0801-2/28 од 5.9.2017 
год. од доц. д-р  Драгана Кузмановска.     

 – Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за 
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти 
од прв циклус на студии.    

Одлуки
 – Одлука  за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за 

оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ана Ѓорѓева Коцева и 
определување датум за одбрана. 

 – Одлука  по Барањето бр. 0801-2/27 од 5.9.2016 год. од проф. д-р   
Марија Кусевска   за исплата на средства за  котизација.     

 – Одлука по Барање за  отсуство бр. 0801-2/29 од 6.9.2017 год. од проф. 
д-р Билјана Ивановска.       
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 – Одлука по Барање за  отсуство бр. 0801-2/28 од 5.9.2017 год. од доц. 
д-р  Драгана Кузмановска.     

 – Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски 
труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год. 

 – Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв 
циклус на студии.    

Постигнати резултати на студентите 

Сесија Оценка Пријави
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2016 5 60
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2016 6 51
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2016 7 39
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2016 8 34
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2016 9 17
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2016 10 9
Декемвриска (дополнителна) сесија, 2016 5 77
Декемвриска (дополнителна) сесија, 2016 6 31
Декемвриска (дополнителна) сесија, 2016 7 22
Декемвриска (дополнителна) сесија, 2016 8 15
Декемвриска (дополнителна) сесија,2016 9 6
Декемвриска (дополнителна) сесија, 2016 10 4
Февруарска прва сесија, 2017 5 137
Февруарска прва сесија, 2017 6 111
Февруарска прва сесија, 2017 7 159
Февруарска прва сесија, 2017 8 162
Февруарска прва сесија, 2017 9 142
Февруарска прва сесија, 2017 10 190
Февруарска втора сесија, 2017 5 391
Февруарска втора сесија, 2017 6 177
Февруарска втора сесија, 2017 7 193
Февруарска втора сесија, 2017 8 164
Февруарска втора сесија, 2017 9 116
Февруарска втора сесија, 2017 10 95
Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2017 5 124
Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2017 6 107
Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2017 7 65
Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2017 8 30
Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2017 9 13
Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2017 10 10
Мајска (дополнителна) испитна сесија, 2017 5 48
Мајска (дополнителна) испитна сесија, 2017 6 19
Мајска (дополнителна) испитна сесија, 2017 7 10
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Мајска (дополнителна) испитна сесија, 2017 8 4
Мајска (дополнителна) испитна сесија, 2017 9 1
Мајска (дополнителна) испитна сесија, 2017 10 1
Јунска прва испитна сесија, 2017 5 146
Јунска прва испитна сесија, 2017 6 133
Јунска прва испитна сесија, 2017 7 145
Јунска прва испитна сесија, 2017 8 188
Јунска прва испитна сесија, 2017 9 164
Јунска прва испитна сесија, 2017 10 149
Јунска втора испитна сесија, 2017 5 319
Јунска втора испитна сесија, 2017 6 147
Јунска втора испитна сесија, 2017 7 121
Јунска втора испитна сесија, 2017 8 137
Јунска втора испитна сесија, 2017 9 87
Јунска втора испитна сесија, 2017 10 74
Августовска испитна сесија, 2017 5 112
Августовска испитна сесија, 2017 6 59
Августовска испитна сесија, 2017 7 24
Августовска испитна сесија, 2017 8 13
Августовска испитна сесија, 2017 9 3
Августовска испитна сесија, 2017 10 9
Септемвриска (дополнителна) сесија, 2017 5 99
Септемвриска (дополнителна) сесија, 2017 6 79
Септемвриска (дополнителна) сесија, 2017 7 34
Септемвриска (дополнителна) сесија, 2017 8 13
Септемвриска (дополнителна) сесија, 2017 9 9
Септемвриска (дополнителна) сесија, 2017 10 2

Вкупно 5100

Техничка опременост 
Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на 

Факултетот
Опрема Тип Намена Број
Лаптоп HP презентации 4
LCD проектор OPTOMA презентации 2
Прожектор Acer презентации 6
Интерактивни табли SMART Board презентации 2
Телевизори LED Quart 55 презентации 7

- 
Лаборатории Капацитет
Компјутерска лабораторија 14 компјутери; 20 монитори
Фонолошка лабораторија 25 еста
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Просторни услови 
Предавални / Кабинети / Амфитеатар

кат 1
Канцеларија 1 едно место
Канцеларија 2 четири места
Канцеларија 3 четири места
Канцеларија 4 три места
Книжара
Студентски прашања четири места
Канцеларија 7 две места
Канцеларија 8 едно место
Канцеларија 9 две места
Амфитеатар 144 столчиња; 63 клупи

Портирница
Ходник

кат 2
Канцеларија 1 три места
Канцеларија 2 две места
Канцеларија 3 две места
Предавална 1 32 клупи; 56 столчиња
Предавална 2 76 клупи; 198 столчиња
Предавална 3 22 клупи; 40 столчиња
Предавална 4 28 клупи; 49 столчиња
Предавална 5 25 клупи; 37 столчиња
Предавална 6 25 клупи; 48 столчиња
Канцеларија 7 три места
Ходник

кат 3
Канцеларија 1 две места
Канцеларија 2 три места
Библиотека
Канцеларија 3 две места
Предавална 7 30 клупи; 47 столчиња
Предавална 8 27 клупи; 45 столчиња
Предавална 9 25 клупи; 52 столчиња
Предавална 10 23 клупи; 33 столчиња
Ходник
Фонолошка лабораторија 25 места

кат 4
Канцеларија 1 едно место - продекан
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Канцеларија 2 едно место
Канцеларија 3 четири места
Електронска лабораторија 11 клупи; 21 столчиња
Предавална (ТЕМПУС) 1 клупа; 24 столчиња-маси
Канцеларија 4 три места
Канцеларија 5 три места
Канцеларија 11 три места
Канцеларија 15 три места
Канцеларија 17 пет места
Канцеларија 19 две места
Сала за состаноци 30 места
Канцеларија 20 декан 
Ходник

Настава, наука и други активности 

Проф. д-р Толе Белчев

Толе Белчев
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.

 – Belcev, Tole (2016) Речник на турцизми, архаизми, дијалектизми и 
ретко употребувани зборови во македонскиот јазик.Универзитет 
„Гоце Делчев“, Филолошки факултет, Штип, Република Македонија. 
ISBN 978-608-244-343-0

 – Belcev, Tole and Venovska-Antevska, Snezhana (2017) Речник на 
синоними во македонскиот јазик. UGD Stip 2017. ISBN 978-608-244-
416-1

НАУКА 
 – Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2017) Контекстот св. Климент vs 

Прличев во македонската културна меморија. Зборник на трудови од 
Меѓународната научна конференција „Климентовото дело“, 1 (1). pp. 
85-93. ISSN 978-608-244-404-8

 – Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2016) Металитературните 
сегменти во „Театарски роман“ на Булгаков и во „Вештица“ на 
Андоновски. Зборник на трудови од Првата меѓународна научна 
конференција ФИЛКО (филологија, култура, образование), I (1). pp. 
51-59. ISSN 978-608-244-308-9

 – Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2016) „Македонска крвава свадба“ 
– нови интерпретативни аспекти. Годишен зборник на Филолошки 
факултет – Штип, 7 (1). pp. 85-94. ISSN 1857-7059

 – Belcev, Tole and Trajanova, Aleksandra (2016) Нараторите и 
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наратерите во романот „Бабаџан“ од Живко Чинго. Годишен зборник 
на Филолошки факултет – Штип, 7 (1). pp. 47-60. ISSN 1857-7059

Број на трудови во коавторство:
 – Donev, Dragan and Belcev, Tole and Stefanovska, Dance (2017) 

Постмодернистички стратегии во македонската модерна и 
постмодерна поезија. Годишен зборник 2017 - Филолошки факултет, 
УГД - Штип.
 
Учество во проекти:

 – Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Jakimovska, Svet-
lana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Karanikikj, Jovana 
and Belcev, Tole and Petkovska, Biljana and Basovska, Meri (2016) 
Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките компетенции 
кај студентите на насоката за преведување и толкување преку 
примена на најновите транслатолошки достигнувања и технологии. 
[Project] (Submitted)

 – Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, 
Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and 
Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukuba-
jska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and 
Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and 
Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Pro-
danovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste 
and Pop Zarieva, Natalijaand Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and 
Karanikikj, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Ta-
sevska, Maricaand Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] 
(Submitted)

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
 – Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2016) Секциско предавање на 

тема „Контекстот св. Климент vs Прличев во македонската културна 
меморија“. In: Меѓународна научна конференција „Климентовото 
дело“, 23 и 24 јуни 2016 година, Штип, Република Македонија. (Un-
published)

 – Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2016) Секциско предавање 
на тема „Металитературните сегменти во ’Театарски роман‘ на 
Булгаков и во ’Вештица‘ на Андоновски“. In: I Меѓународна научна 
конференција ФИЛКО, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia. (Unpub-
lished)

ДРУГИ   АКТИВНОСТИ
Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи 

на УГД, ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на 
дипломски трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија, 
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, 
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посета на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни 
акции...

Рецензент:
 – на труд во зборник/меѓународно списание Зборник на Филолошки 

факултет - 3 Палимпсест - 1 ФИЛКО- 5
 – Член на уредувачки одбор: Палимпсест, меѓународно списание за 

лингвистички, книжевни и културолошки истражувања
 – Зборник на Филолошки факултет,
 – УГД-Штип Климентовото дело,
 – Меѓународна научна конференција и Зборник на трудови на 

Филолошкиот факултет и Факултетот за образовни науки при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

 – Меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура 
и образование на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип и Филолошкиот факултет при Воронешкиот 
државен универзитет (Воронеж, Русија).

Член на органи на УГД:
 – Член на Наставно-научен совет на Филолошкиот факултет; 
 – Член на комисии за полагање на испити; 
 – Член на комисии за одбрана на дипломски трудови;
 – Член на комисија за оцена и одбрана на магистерски трудови;
 – Ментор на дипломски трудови.

 
Проф. д-р Виолета Димова

НАУКА 
 – Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and 

Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska, Tatjanaand Tasevska, 
Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) The role of supplemental 
instruction in improving students’ language competence at the Faculty of 
Philology. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative 
Papers, 19.3 (14). pp. 185-191. ISSN 1857-923X;

 – Celik, Mahmut and Dimova, Violeta (2016) First children artists of Turk-
ish language in Macedonia. Knowledge - International Journal, Scientific 
and Applicative Papers, 14.1. pp. 393-398. ISSN 1857-92;

 – Shaini, Refide and Dimova, Violeta (2016) The role and importance of 
Ottoman office. Knowledge - International Journal, Scientific and Appli-
cative Papers, 12.2. pp. 338-341. ISSN 1857-92

Автор /носител и наслов на научен труд: 
 – Dimova, Violeta and Kirova, Snezana and Celik, Mahmut (2016) Choice 

of contents of literature in primary and secondary education education 
– an important element and paradigm in the educational curriculum. 
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 15 
(1). pp. 365-369. ISSN 1857-92;
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 – Dimova, Violeta and Ivanova, Biljana (2016) Местото на методиката 
во современиот научен и воспитно-образовен систем.Knowledge - In-
ternational Journal, Scientific and Applicative Papers, 12 (2). pp. 55-57. 
ISSN 1857-923X;

 – Dimova, Violeta and Ivanova, Biljana (2016) Educology, pedagogy, and 
teaching methods of the literary education. Knowledge - International 
Journal, Scientific and Applicative Papers, 13 (3). pp. 43-46. ISSN 1857-
92

Број на трудови во коавторство: вкупно 6 (шест)
Учество во проекти: 

 – Литературолошките и културолошките истражувања и нивната 
функција во оспособувањето на студентите идни наставници. (Проект 
на УГД). (Одлука бр.  1902-48/15, од 10.2.2016 год.);

 – МЕНТОР – (Проект на УГД - Штип, во соработка со ПСД ДОО 
Љубљана, во траење од две години, со можност за продолжување) 
(Одлука бр. 1902-68/18 од 01.4.2016)

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Меѓународен научен собир ASSESSMENT IN FOREIGN LAN-

GUAGE & LITERATURE TEACHING (ЕВАЛУАЦИЈА ВО НАСТАВАТА 
ПО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ И КНИЖЕВНОСТИ) (12.09.2016, во Скопје)

ДРУГИ АКТИВНОСТИ
 – Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи 

на УГД, ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор 
на дипломски трудови, изработка на елаборати, добиени награди, 
признанија, благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на 
ваши часови, посета на институции, теренска настава, екскурзии, 
учество во разни акции...

 – Одржано предавање и работилница по покана на раководителот 
на департманот за српска и компаративна книжевност, доц. д-р 
Данијела Костадиновиќ и со Одлука од Наставно-научниот совет на 
Филозофскиот факултет во Ниш, Р Србија, на тема: Современата 
методологија и методичката наука во рамките на едукологијата од 
4.4. – 6.4.2017;

 – Член на Меѓународниот програмски комитет и редакцијата на 
Меѓународниот зборник на трудови од меѓународната конференција 
ФИЛКО – филологија, култура и образование;

 – Член на Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;

 – Член на Наставно-научниот совет на Кампус 4, за трет циклус на 
докторски студии;

 – Член на Сенат на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
 – Раководител на Катедрата по македонски јазик и книжевност.
 – Гости-предавачи на Катедрата по македонски јазик и книжевност: 
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проф. д-р Кристина Николовска, проф. д-р Венко Андоновски, проф. 
д-р Снежана Велковска, проф. д-р Веселинка Лабровска, проф. д-р 
Димитар Пандев, во текот на 2017.

 – Ментор и член на комисии за одбрана на бројни дипломски трудови.
 – Член на комисии за одбрана на магистерски трудови.
 – Рецензент:
 – на е-скрипта: - на е-практикум: - на книга:
 – Сертификати:

Проф. д-р Луси Караниколова-Чочоровска
  
НАУКА 
Автор /носител и наслов на научен труд: 

 – Караниколова-Чочоровска, Луси: Уште еден пристап кон 
„Сомнително лице“ – текст и театар, Меѓународно списание 
„Култура“, Меѓународно списание за културолошки истражувања 
ГОД. VI, Скопје, 2016;

 – Караниколова-Чочоровска, Луси: Женскиот идентитет и менталитет 
на една руска и една македонска Ана (или: за родовата „другост“ на 
Толстоевата „Ана Каренина“ и на „Ана“ на Јован Котески). Прва 
меѓународна научна конференција „Филко“, Зборник на трудови, 
Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 2016;

 – Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2016) Семантиката на „женскоста“ 
во лириката на Џахит Кулеби или: апотеоза на едноставната поетика. 
Hikmet, Journal of Scientific Reasearch, 14 (27). pp. 50-60. ISSN 1857-
5935

 – Караниколова-Чочоровска, Луси: ПРЕКУ ДЕСКРИПЦИЈАТА 
И НАРАЦИЈАТА ДО МЕНТАЛИТЕТОТ (Текстовнте процеси 
во расказот „Железната сестра“ од Немика Тугџу), Меѓународно 
списание „Хикмет“ мај, год. XV, Гостивар, 2017;

 – Караниколова-Чочоровска, Луси: ЗА ЖЕНСКИОТ МЕНТАЛИТЕТ 
И ИДЕНТИТЕТ ВО РАСКАЗОТ „ЖЕНАТА НА ПОКОЈНИКОТ“ 
ОД БОРА СТАНКОВИЌ, Меѓународно списание „Палимпсест“ год. 
II, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 2017;

 – Караниколова-Чочоровска, Луси: „Морфологија на сепството 
и другоста во песната Болен Дојчин од Блаже Конески“, 
Мултикултурализам и многујазичност, Зборник на трудови од 13-
те меѓународни славистички читања, Софија, 21-23 април, 2016, 
„Фабер“, Велико Трново, 2017;

 – Караниколова-Чочоровска, Луси: „’Пролазност“ и „вечност“ у 
Његошевом ‘Горском вијенцу’, Зборник радова са Меѓународног 
научног скупа Његошеви дани 6, Универзитет Црне Горе, Никшиќ, 
2017.
 
Учество во проекти: 

 – Dimova, Violeta and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski, 
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Ranko and Velkova, Sanja and Nikolenko, Delfina and Taseva, Pac-
ka (2016) Литературолошките и културолошките истражувања и 
нивната функција во оспособувањето на студентите идни наставници. 
[Project] (Submitted)

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
 – Меѓународен славистички собор „Његошеви дани“ 7, Котор, Црна 

Гора, 30.8. – 3.9.2017 година

ДРУГИ    АКТИВНОСТИ
 – Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи 

на УГД, ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор 
на дипломски трудови, изработка на елаборати, добиени награди, 
признанија, благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на 
ваши часови, посета на институции, теренска настава, екскурзии, 
учество во разни акции...

 – Член на Наставно-научен совен на Филолошки факултет;
 – Член на Универзитетски сенат од Филолошки факултет
 – Член на уредувачки одбор на Меѓународен годишен зборник на 

Филолошки факултет
 – Ментор на три дипломски труда
 – Ментор на два магистерски труда
 – Ментор за студиски програми (раководител на годината) за трета 

година на Катедрата за македонски јазик и книжевност

Рецензент:
 – на е-скрипта: - на е-практикум: - на книга:
 – Сертификати:

Проф. д-р Билјана Ивановска

Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Учебник:  

 – Учебно помагало – прирачник, практикум: Скрипта: Книга: Ku-
sevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina (2017) 
Прагматичка компетенција кај македонските изучувачи на англискиот 
и на германскиот јазик. University “Goce Delchev”, Stip R.Macedonia. 
ISBN 978-608-244-412-3 

НАУКА 

 – Ivanovska, Biljana and Basovska, Meri (2017) За зборот што направи 
успешна кариера во јазикот. Зборник на трудови од меѓународна 
научна конференција „Климентовото дело“. pp. 285-293. ISSN 978-
608-244-404-8 
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 – Basovska, Meri and Ivanovska, Biljana (2017) German native speakers’ 
use of modification devices of the speech act request. Palimpsest Interna-
tional Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, II (3). pp. 
69-79. ISSN 2545-3998 

 – Daskalovska, Nina and Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and 
Ulanska, Tatjana (2016) The Use of Request Strategies by EFL Learners. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 232. pp. 55-61. ISSN 1877-
0428 

 – Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and 
Mitkovska, Liljana (2016) Profilierung der pragmatischen Kompetenz 
Fremdsprachenstudierender. Journal of Languages for specific purposes . 
pp. 95-107. ISSN 2359-9103 

 – Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and 
Ulanska, Tatjana (2016) On the Reliability of Discourse Completion 
Tests in Measuring Pragmatic Competence in Foreign Language Learn-
ers. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 25 
(1). pp. 437-443. ISSN 2307-4531 

 – Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina (2016) 
Говорниот чин барање и модификација на барањата. International 
Journal Knowledge, 14.1. pp. 397-400. ISSN 1857-92 

 – Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina (2016) 
Говорниот чин барање и модалноста како негова карактеристика 
во меѓујазикот на македонските изучувачи по странски јазик. 
Прва меѓународна научна конференција (филологија, култура, 
образование). Зборник на трудови. УГД, Штип, Р.Македонија . pp. 
247-255. 

 – Basovska, Meri and Ivanovska, Biljana (2016) Начини на изразување 
на говорниот чин барање во јазичниот пар германски - македонски. 
Зборник на трудови од Првата меѓународна научна конференција 
ФИЛКО (филологија, култура, образование). pp. 41-51. ISSN 978-
608-244-308-9 

 – Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina (2016) 
Говорот на изучувачите на англискиот јазик наспрема говорот на 
родените говорители. Годишен зборник 2016 - Филолошки факултет, 
УГД - Штип, 7 (1). pp. 7-16. ISSN 1857-7059 

 – Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina (2016) 
Der Sprechakt Aufforderung als Mittel zur Bewertung pragmatischer 
Kompetenz bei L2-Fremdsprachenstudierenden. Im Reich der Woerter - 
Sprache(n) und Kultur(en). Festshrift fuer Prof. Dr. Jovan Djukanovic . 
pp. 154-168. ISSN ISBN 978-86-88761-07-9 

 – Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina and 
Ulanska, Tatjana (2016) Profiling Pragmatic Competence of Foreign Lan-
guage Learners. Romanian Journal of English Studies, 13 (1). pp. 79-90. 
ISSN 2286-0428 

 – Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina (2016) 
Zur Bewertung der pragmatischen Kompetenz mazedonischer Fremd-
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sprachenstudierender. Journal of Linguistics and Language Teaching, 7 
(2). ISSN 2190-4677 

 – Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina (2016) 
The speech act of request and its expressions in German interlanguage 
of Macedonian learners. Knowledge: International Journal Scientific Pa-
pers, 12.1. pp. 371-377. ISSN 1857-92 
Број на трудови во коавторство: 14

Учество во проекти:  
 – Улогата на експлицитните инструкции за стекнување прагматичка 

компетенција при учењето англиски и германски јазик. 
 – Ментор.

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
 – Учество на „10. Jahrestagung des Südosteuropäieschen Germanisten-

verbandes Mittelmeer-Balkan-Orient. Identität, Alteriätet und Alienität 
in der deutschen Sprache, Literatur und Kultur“, 14-18 November 2017, 
Dubrovnik-Kroatia, with a presentation:“ Sprachliche Konzepte von Hö-
flichkeit in der Interimsprache mazedonischer Deutschstudierender“.

 – Учество на „Internationale wissenschaftliche Konferenz: Zwischen 
Geisteswissenschaft und Sprachpraxis-Wohin führt die Auslandsgerman-
istik?“ 25. Jahre Germanistik in Tirana: „Vergangenheit-Gegenwart-Zu-
kunft“, 2-3 November 2017, with a presentation: „Die Sprechhandlungs-
kompetenz albanischsprachiger Deutschstudierender - eine interkulturelle 
Untersuchung am Beispiel vom Sprechakt Aufforderung“. 

 – Учество на меѓународната конференција „IV. Jahrestagung des Forsc-
hungszentrums Deutsch in MIttel-, Ost-, und Südosteuropa“. Umi-
versitatea Transilvania din Brasov, Romania. 05-07 Oktober, 2017. 
Презентација: „Die Strategien zum Ausdrücken der Sprechahndlung 
Aufforderung. Eine kontrastive Untersuchung mit deutsch-, albanisch-, 
und mazedonischsprachigen Teilnehmern“.

 – Учество на меѓународен симпозиум: „Deutsch-Albanische Sprach- und 
Kulturbeziehungen in Geschichte und Gegenwart“. Приштина, 11-13 
мај, 2017. Презентација: Die Sprechhandlung Aufforderung und die 
Ausdrücksmöglichkeiten in der Interimsprache bei den albanischsprachi-
gen Germanistikstudierenden”.   

 – Internationale Tagung: “Synergien-25.  Jahre Germanistik und DAAD 
an der Philosoph Konstantin- Universität“, Nitra, Slovakia, 27-29 April, 
2017. Презентација: “Zur Analyse der relevanten kommunikativen und 
pragmatischen Kompetenzen bei den L2-Fremdsprachenstudierenden”.

 – Учество на Конференција: 14th International Conference: The Power of 
Knowledge. 28.09-01.10.2017. Agia Triada. Greece. Презентација: Inter-
langauge pragmatics and intercultural communication („Прагматиката 
во меѓујазикот наспроти интеркултурната комуникација“).

 – Учество на 9 Конференција SOEGV, Бар-Црна Гора, 9-13 ноември, 
2016, со труд: “Der Einsatz von Sprechakten, um Glaubwürdigkeit in der 
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Sprache auszudrücken“.
 – Учество на 5. Национална конференција:  “Aspekte der germanistischem 

Hochschuldidaktik” на Бугарското здружение на германисти, Софија 
27-29 октомври 2016, со труд: „Zur Bewertung der interimsprachlichen 
und pragmatischen Fähigkeiten der Fremdsprаchenstudierenden“.

 – Учество на: 10th  International Scientific Conference: The Power of 
Knowledge. Presentation: The speech act of request and the modification 
of request. Agia Triada, 07-09 October, 2016.  

 – Учество на 1. Меѓународна конференција „Климентовото дело“, 23-
24 јуни 2016. УГД-Штип. Труд: „За зборот што направи успешна 
кариера во јазикот“. 

 – Учество на 8th International Conference with paper: “The speech act of 
request and its expression in German interlanguage of Macedonian learn-
ers. Bansko, Bulgaria 08.-10 April, 2016. 

 – Учество на Прва меѓународна научна конференцијата „ФИЛКО“, 
2016, со следниве трудови:

А)  „Говорниот чин барање и модалноста како негова карактеристика во 
меѓујазикот на македонските изучувачи по странски јазик“. Билјана 
Ивановска, Марија Кусевска, Нина Даскаловска 

Б) „Начини на изразување на говорниот чин барање во јазичниот пар 
германско-македонски“. Мери Басовска, Билјана Ивановска.

ДРУГИ    АКТИВНОСТИ
 – Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи 

на УГД, ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор 
на дипломски трудови, изработка на елаборати, добиени награди, 
признанија, благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на 
ваши часови, посета на институции, теренска настава, екскурзии, 
учество во разни акции...

Рецензент:
- на е-скрипта: - на е-практикум: - на книга:
Сертификати:

 – Раководител на Катедра за германски јазик и книжевност;
 – Член на Наставно-научен совет на Филолошкиот факултет; 
 – Член на Деканатска управа на ФФ при УГД-Штип;
 – Член на комисии за комисиско полагање на испити; 
 – Член на комисии за одбрана на дипломски трудови; 
 – Член на рецензентски комисии за избор на соработници и наставници 

на Филолошкиот факултет; 
 – Член на Институт за јазици; 
 – Член на Комисија за наставни прашања и за признавање на испити;
 – Претседател на комисија за попис на основни средства и ситен 

инвентар (2017).
 – Член на Редакциски совет на меѓународно списание Палимпсест. 
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Активности  
Изработка на елаборати, извештаи, менаџирање, лобирање...

 – Член на Комисија за изработка на елаборат за додипломски студии 
и усогласување на наставните планови и содржини на Катедрата по 
германски јазик и книжевност; 

 – Член на Комисија за изработка на елаборат за постдипломски 
(мастер) студии и усогласување на наставните планови и содржини 
на Катедрата по германски јазик и книжевност. 

Проф. д-р Марија Кусевска

Книги: 
 – Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina 

(2017) Прагматичка компетенција кај македонските изучувачи на 
англискиот и на германскиот јазик. University “Goce Delchev”, Stip 
R.Macedonia. ISBN 978-608-244-412-3

 – Kusevska, Marija and Mitkovska, Liljana (2016) Zboruvate li makedon-
ski? (Do You Speak Macedonian?). Prosvetno delo, Skopje.

НАУКА 
Автор /носител и наслов на научен труд: 

 – Kusevska, Marija (2016) Рамка за меѓукултурните истражувања на 
говорните чинови. Јазикот наш денешен, кн. 26. Зборник на трудови 
од научниот собир „Јазичната слика на светот“. pp. 119-128. ISSN 
978-608-220-039-2

 – Kusevska, Marija (2017) Употреба на Европското јазично портфолио 
за самооценување и развивање автономија при учењето странски 
јазици. Зборник на трудови од меѓународна научна конференција 
„Климентовото дело“. pp. 195-202. ISSN 978-608-244-404-8

 – Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina (2016) 
Говорот на изучувачите на англискиот јазик наспрема говорот на 
родените говорители. Годишен зборник 2016 - Филолошки факултет, 
УГД - Штип, 7 (1). pp. 7-16. ISSN 1857-7059

 – Kusevska, Marija (2016) Describing Speech Acts from Cross-cultural 
and Interlanguage Perspective. Palimpsest International Journal for Lin-
guistic, Literary and Cultural Research, 1 (1). pp. 15-25. ISSN 2545-3998 

 – Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina and 
Ulanska, Tatjana (2016) Profiling Pragmatic Competence of Foreign Lan-
guage Learners. Romanian Journal of English Studies, 13 (1). pp. 79-90. 
ISSN 2286-0428 

Број на трудови во коавторство: 
 – Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija (2017) Прагматиката на 

меѓујазикот наспроти интеркултурната комуникација. Knowledge - 
International Journal, Scientific and Applicative Papers, 19.3. pp. 1097-
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1100. ISSN 1857-923X 
 – Daskalovska, Nina and Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and 

Ulanska, Tatjana (2016) The Use of Request Strategies by EFL Learners. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 232. pp. 55-61. ISSN 1877-
0428 

 – Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and 
Mitkovska, Liljana (2016) Profilierung der pragmatischen Kompetenz 
Fremdsprachenstudierender. Journal of Languages for specific purposes . 
pp. 95-107. ISSN 2359-9103 

 – Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and 
Ulanska, Tatjana (2016) On the Reliability of Discourse Completion 
Tests in Measuring Pragmatic Competence in Foreign Language Learn-
ers. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 25 
(1). pp. 437-443. ISSN 2307-4531 

 – Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina (2016) 
Говорниот чин барање и модификација на барањата. International 
Journal Knowledge, 14.1. pp. 397-400. ISSN 1857-92 

 – Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina (2016) 
Говорниот чин барање и модалноста како негова карактеристика 
во меѓујазикот на македонските изучувачи по странски јазик. 
Прва меѓународна научна конференција (филологија, култура, 
образование). Зборник на трудови. УГД, Штип, Р.Македонија . pp. 
247-255

 – Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina (2016) 
The speech act of request and its expressions in German interlanguage 
of Macedonian learners. Knowledge: International Journal Scientific Pa-
pers, 12.1. pp. 371-377. ISSN 1857-92

Учество во проекти: 
 – (2015-2017) Улогата на експлицитните инструкции за стекнување 

прагматичка компетенција при учењето англиски и германски јазик.
(2016) Ментор.

ДРУГИ    АКТИВНОСТИ
 – Рецензии избор во звање: УГД-Драган Донев, Билјана Иванова, 

Снежана Кирова; Св. Апостол Павле, Охрид – Лина Милошевска; 
Воена академија „Михајло Апостолски“, Скопје – Елена Трајановска;

 – Рецензии за трудови: рецензирање на трудови за Палимпсест, 
меѓународно списание на УГД;

ННС: член на ННС;
 – Член на комисии: Комисија за комисиско полагање; Комисија за 

прием на кандидати на втор циклус; Комисија за одбрана на дипломски 
труд; Комисија за одбрана на магистерски труд; 

 – Ментор на дипломски трудови: ментор за изработка на дипломски 
трудови на 10 кандидати;
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 – Ментор на магистерски трудови: ментор за изработка на магистерски 
труд на 3 кандидати;

 – Изработка на елаборати: изработка на програма за втор циклус 
студии на Филолошки факултет, Англиски јазик и книжевност.

Проф. д-р Марија Леонтиќ

НАУКА
Автор /носител и наслов на научен труд: 
Книга:

 – Леонтиќ, Марија - Leontik Mariya. (2016). Основен македонско-
турски речник - Temel Makedonca-Türkçe Sözlük. Скопје. İSBN 978-
608-65464-6-5.

Написи:
 – Леонтиќ, Марија. (2017). Турскиот суфикс -џи/чи /-CI/ (-cı, -ci, -cu, 

-cü, -çı, -çi, -çu, -çü) во македонските презимиња. Knowledge-Interna-
tional Journal, Scientific Papers 16/2. Institut of Knowledge Management 
– Skopje. 867-872; ISSN 1857-923X.

 – Леонтиќ, Марија. (2017). Турскиот суфикс -ли /-lİ/ (-lı, -li, -lu, -lü) во 
македонските презимиња. Knowledge-International Journal, Scientific 
Papers 17.4. Institut of Knowledge Management - Skopje. 1641-1646; 
ISSN 2545-4439

 – Leontik, Mariya. (2017). Standart Türk Dilinin Yumuşaklığı ve 
Ahenkliliği. Palimpsest 3 – İnternational Journal for Linguistic, Literary 
and Cultural Research. 29-39. İSSN 2545-3998.    
 
Учество во проекти: 
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.

 – Леонтиќ, Марија. (2017). Преводна еквиваленција на лексичко ниво 
при преведување од турски на македонски јазик. Меѓународна научна 
конференција „Климентово дело“, Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип. 249-255. İSBN 978-608-244-404-8.

 – Leontik, Mariya. (2017). Türkçe ve Makedonca Atasözlerinin Özellikleri. 
Uluslararası “40 Yıl Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü” Sempozyumu, Blaje 
Konesi Fakültesi Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi, Üsküp, 19.5.2017. 
-труд во фаза на објавување (Меѓународен симпозиум по повод 40 
години од основањето на Групата за турски јазик и книжевност на 
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје).

 – Leontik, Mariya. (2017). Makedonya Ştip “Gotse Delçev Üniversitesi” 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Türkçeyi Öğrenmek ve Öğretmek için 
Hazırlanan ve Kullanılan Kitaplar. 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 
Ankara, 24.5.2017. – труд во фаза на објавување (Осми меѓународен 
конгрес за турскиот јазик на Институтот за турски јазик во Анкара)  
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ДРУГИ АКТИВНОСТИ
Активности на УГД:

 – член на ННС на Филолошкиот факултет
 – член на Комисија за наставни прашања на Филолошкиот факултет
 – член на Советот на Институтот за странски јазици при УГД
 – раководител на Групата за турски јазик и книжевност
 – член на Редакцискиот совет на меѓународното списание 

„ПАЛИМПСЕСТ“ на Филолошкиот факултет при УГД
 – ментор на дипломските работи на кандидатите: Ивана Гунчева, 

Деспина Минова, Кристина Каранфилова, Озкан Бозкурт.
 – член во Комисија за одбрана на дипломски труд на кандидатите: 

Ајшенур Карадут, Шериф Давулџу, Ајдан Алтан, Мустафа Атли, 
Бојана Тошиќ, Ивана Котева, Еркул Ахметоглу, Мехмет Ѓол, Марија 
Иванова;

 – мотиватор и организатор во вклучувањето на студентите од Групата 
за турски јазик и книжевност за пренесување на книгите од идното 
Турско катче во друга просторија на Кампус 4 (преку оваа корисна 
акција студентите го почувствуваа макотрпниот развој на Групата за 
турски јазик и книжевност). 

Рецензии:
 – Рецензија на монографијата “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mono-

grafisi” од Махмут Челик и Зеки Ѓурел во издание на УГД, 2016.
 – Рецензија на книгата „Етнолингвистички особености на турските 

лексички заемки во колоквијалниот македонски јазик во Битола“ од 
Владимир Цветковски во издание на МАНУ, 2017.

Активности  како раководител на Групата за турски јазик и 
книжевност Изработка на елаборати, извештаи, менаџирање, 
лобирање...

 – изработка на Елаборат за прв циклус на Групата за турски јазик и 
книжевност (наставна насока и насока за преведување и толкување), 
2016

 – изработка на Елаборат за втор циклус на Групата за турски јазик и 
книжевност, 2016

 – лобирање за отворање на Турско катче на Филолошкиот факултет 
при УГД во Кампус 4 преку кое студентите ќе добиваат можност 
да добиваат лекторска настава по современ турски јазик и да го 
унапредат турскиот јазик

 – лобирање доц. д-р Хусејин Озбај од Гази Универзитетот во Анкара 
што е еден од трите турски универзитети на Шангајската листа да 
предава на Групата за турски јазик и книжевност синтакса на турскиот 
современ јазик, лексикологија на турскиот јазик и лекторирање 
на турски јазик додека Групата за турски јазик и книжевност да се 
екипира со наставен кадар.
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Проф. д-р Ранко Младеновски

НАУКА Автор/и, оригинален наслов, место и време на 
објавување на трудот

Автор /носител и наслов на научен труд:
1. Младеноски, Ранко, „Симболиката на синтаксичките тријади во 

песната ’Црква‘ од Блаже Конески“, Зборник на научни трудови 
од Осмата меѓународна научна конференција „Меѓународен 
дијалог: Исток – Запад“ (психологија, филозофија, лингвистика, 
културологија и образование), одржана на 28 и 29 април 2017 година 
во Свети Николе, Меѓународен центар за славјанска просвета, 2017, 
стр. 13-19 (труд со оригинални научни резултати објавен во зборник 
на трудови од меѓународен научен собир).

2. Младеноски, Ранко, „Книжевните ’дешифрирања‘ на Венко 
Андоновски“, Palimpsest/ Палимпсест (меѓународно научно списание), 
Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, год. II, бр. 
3, 2017, стр. 257-271. (труд во меѓународно научно списание).

Број на трудови во коавторство: (нема)
Учество во проекти:

1. Научноистражувачки проект: „Литературолошките и 
културолошките истражувања и нивната функција во оспособувањето 
на студентите идни наставници“ (учество во проект прифатен со 
Одлука бр. 1902-48/15 од 10.02. 2016 година донесена на 135 седница 
на ННС на Филолошкиот факултет во Штип).

2. Научноистражувачки проект: „Ментор“ (учество во проект прифатен 
со Одлука бр. 1902-68/18 од 1.4. 2016 година донесена на 139. седница 
на ННС на Филолошкиот факултет во Штип).

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Секциско предавање на VIII Меѓународна научна конференција 

„Меѓународен дијалог: Исток – Запад“ одржана на Меѓународниот 
славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“ во Свети 
Николе, 28 и 29 април 2017 година, на тема „Симболиката на 
синтаксичките тријади во песната „Црква“ од Блаже Конески“ 
(секциско предавање на меѓународен научен собир во земјата).

2. Секциско предавање на II Меѓународна научна конференција 
„ФИЛКО“ – филологија, култура и образование, Воронешки 
државен универзитет, Воронеж, Руска Федерација, 10 и 11 мај 2017 
година, на тема „Поетскиот ораториум на Блаже Конески“ (секциско 
предавање на меѓународен научен собир во странство).

ДРУГИ    АКТИВНОСТИ
Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи 

на УГД, ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на 
дипломски трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија, 
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благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, 
посета на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни 
акции...
1. Главен и одговорен уредник на меѓународното научно списание 

„Палимпсест“ (Одлука бр. 1902-158/32 од 24.11. 2015 година донесена 
на 132. седница на Наставно-научниот совет на Филолошкиот 
факултет во Штип).

2. Член на Конкурсна комисија за запишување на студенти на 
магистерски студии (втор циклус) за студиската 2017/2018 година на 
Филолошки факултет во Штип (Одлука бр. 1902-196/7 од 4.10.2017 
година донесена на 161. седница на ННС на Филолошкиот факултет 
во Штип).

Проф. д-р Махмут Челик
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Учебник: 

1. Celik, Mahmut and Gurel, Zeki (2016) Çağdaş Türk Edebiyatı – 
Современа турска книжевност, Univerzitet Goce Delcev, Filoloski 
Fakultet, Stip. ISBN 978-608-244-355-3

Прирачник:
1. Celik, Mahmut and Sulejmani, Umit (2016) Makedonya’daTanınmış 

Yapılar, Yerler, Ürünler ve Etkinlikler Rehberi (Превод од македонски на 
турски). Makedonya Cumhuriyeti Turizm Teşvik ve Destekleme Ajansı, Sko-
pje. ISBN 978-608-65886-7-0

Книга:
1. Celik, Mahmut and Sulejmani, Umit (2016) Umut Yolcuları. Namik 

Efendi Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Derneği,. ISBN 9989–2272–1–7
 
Монографија:

1. Celik, Mahmut and Gurel, Zeki (2016) İştip Türk Dili Ve Edebiyatı Bölü-
mü Monografisi. Documentation. Goce Delcev University, Stip, Mace-
donia.

НАУКА Автор/и, оригинален наслов, место и време на 
објавување на трудот

Автор /носител и наслов на научен труд: 
1. Mahmut Chelik And Zekı Gurel, (2017) The Story Of Story In Modern 

Turkish Literature In Macedonia, Knowledge International Journal Sci-
entific Papers Vol. 16.2  ISSN 1857-923X 

2. Mahmut Çelik ve Muhsin Kurtiş, (2017) Makedonya Türk Yayıncılığında 
Kardelen, Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi, 
Tebliğ Kitabı, Zenitsa, Bosna Hersek.

3. Mahmut Chelik and Imer Yusuf, (2017)  Contemporary Turkish Litera-
ture In Macedonia, Knowledge International Journal Scientific Papers 
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Vol. 16.2  ISSN 1857-923X
4. Mahmut Chelik and Fatıme Lıman, (2017) Being A Poetess İn The Ori-

ental-Turkish Culture, Knowledge International Journal Scientific Papers 
Vol. 16.2  ISSN 1857-923X

5. Mahmut Chelik and Ivana Koteva, (2017) Thematic Analysis In The 
Works Of Yunus Emre, Knowledge International Journal Scientific Pa-
pers Vol. 16.2  ISSN 1857-923X

6. Celik, Mahmut and Sulejmani, Umit (2017) The Bektashi Sect, under the 
Light of Sari Saltuk Legends, in Albania. Bal-Tam Türklük Bilgisi. ISSN 
1452-2179

7. Celik, Mahmut and Ibraimi, Alirami (2016) Sabit Yusuf ‘un “Kötü Yürek-
li Olan Hikâyesinde Aile Kimdir?”. Palimpsest International Journal for 
Linguistic, Literary and Cultural Research, I (2). pp. 99-107. ISSN 2545-
3998 

8. Celik, Mahmut and Ibraımı, Alirami and Jusufi, Imer (2016) “Babam 
Öğretmendi“ the story by Lütfü Seyfullah tells the importance and teach-
ings of the grandfather in the family. Knowledge - International Journal, 
Scientific and Applicative Papers. pp. 379-385. ISSN 1857-92 

9. Celik, Mahmut and Jusufi, Imer and Ibraimi, Alirami (2016) The Wed-
ding Traditions in Macedonia. Knowledge - International Journal, Scien-
tific and Applicative Papers, 15.2. ISSN 1857-92 

10. Celik, Mahmut and Dimova, Violeta (2016) First children artists of Turk-
ish language in Macedonia. Knowledge - International Journal, Scientific 
and Applicative Papers, 14.1. pp. 393-398. ISSN 1857-92 

11. Celik, Mahmut and Sulejmani, Umit (2016) Sabit Yusuf’un Şiirlerinde 
Aile Değerleri. Peace culture in child and youth literature. pp. 665-671. 
ISSN 978-975-374-191-0 (Tkm) 

12. Celik, Mahmut (2016) Прозното творештво на Нусрет Дишо Улку. 
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 12 
(1). pp. 383-386. ISSN 1857-92 

13. Celik, Mahmut (2016) Makedonya Türkoloji duayenlerinden Prof.Dr. 
Arif Ago’nun Türkçe Eğitimine Katkilari. 21. Uluslararası Türk Kültürü 
Sempozyumu-Bildiriler. ISSN 978-9944-5263-5-7 

14. Celik, Mahmut and Sulejmani, Umit (2016) The history of Turkish writ-
ten language taught at University Department of Turkish language and lit-
erature in Macedonia with roleplaying (dramatization) method. Palimp-
sest International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, 
1 (1). pp. 225-236. ISSN 2545-3998 

Број на трудови во коавторство: 

1. Dimova, Violeta and Kirova, Snezana and Celik, Mahmut (2016) Choice 
of contents of literature in primary and secondary education education 
– an important element and paradigm in the educational curriculum. 
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 15 
(1). pp. 365-369. ISSN 1857-92 
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2. Gurel, Nazlı Rana and Celik, Mahmut and Gurel, Zeki (2016) Poems 
from the Yugoslavian’s Poet Fettah Rauf Three Poets n Turkey: Mehmed 
Âkif-Yahya Kemâl-Necip Fazil. Knowledge - International Journal, Sci-
entific and Applicative Papers. pp. 403-411. ISSN 1857-92

3. Suleymani, Umit and Celik, Mahmut (2016) Makedonya’da ‘Türk Yazı 
Dili Tarihi’ Konusunu Üniversite Türk Dili Edebiyatı Bölümlerinde “Rol 
Oynama (Dramatizasyon) Yöntemiyle Öğretimi. Зборник на трудови 
од Прва меѓународна научна конференција ФИЛКО - Филологија, 
култра и образование. pp. 905-913. ISSN ISBN: 978-608-244-308-9 

4. Sulejmani, Umit and Celik, Mahmut (2016) Методи и техники 
на часовите по турски јазик и книжевност според просеците на 
когнитивното учење. First International Scientific Conference, FILKO, 
Philology, Culture and Education. ISSN 978-608-244-308-9 

Учество во проекти: 
1. Dimova, Violeta and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski, 

Ranko and Velkova, Sanja and Nikolenko, Delfina and Taseva, Pac-
ka (2016) Литературолошките и културолошките истражувања и 
нивната функција во оспособувањето на студентите идни наставници. 
[Project] (Submitted)

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.

1. Mahmut Çelik, (2017), Makedonya`da Türkoloji Bölümünün Kirkinci 
Yil Dönümü, Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu, Antalya 

2. Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka (2016) Детињство у причама за 
децу Иво Андрића и у причама за децу код турских писаца у Републици 
Македонији. In: Druga međunarodna znanstvena konferencija u oblasti 
knjizevnosti i jezika, 8-9 Nov 2014, Travnik. 

3. Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut (2016) Traumatična iskustva detin-
jstva u pričama za decu Iva Andrića i u nekim delima iz savremene make-
donske književnosti za decu i mlade. In: Druga međunarodna znanstvena 
konferencija u oblasti knjizevnosti i jezika, 8-9 Nov 2014, Travnik. 

4. Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut (2016) Социјалниот аспект во 
творештвото за деца и млади на Јован Стрезовски. In: 11. Симпозијум 
са међународним учешћем: Васпитач у 21. веку, 27-28 March 2015, 
Aleksinac, Serbia. 
 
ДРУГИ    АКТИВНОСТИ
Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи 

на УГД, ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на 
дипломски трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија, 
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, 
посета на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни 
акции...
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1. Член на научниот одбор, Првиот меѓународен симпозиум „Светот на 
Турците“ 2017, Анталија

2. Член на научниот одбор Вториот меѓународен симпозиум „Аксарај“ 
2017. Р. Турција

3. Член на научниот одбор, Прва меѓународна конференција Јазик, 
култура, историја, 2017, Истанбул.

4. Член на научниот одбор на меѓународно списание „JIA JOURNAL 
(IJIIA) - Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi“

5. Член на Наставно-научен совен на Филолошки факултет;
6. Пом.лектор - Assist. Editor, ХИКМЕТ Меѓународно списание
7. Член на уредувачки одбор на Меѓународен годишен зборник на 

Филолошки факултет
8. Ментор на десет дипломски труда
9. Ментор на 4 магистерски труда
10. Ментор за студиски програми (раководител на годината) за трета и 

четврта година на Катедрата за македонски јазик и книжевност.

Проф. д-р Јованка Денкова
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Книга: 

1. Denkova, Jovanka (2017) Неколку навраќања кон детството. Jovanka 
Denkova, Stip. ISBN 978-608-66129-0-0

НАУКА 
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на 

трудот
1. Denkova, Jovanka (2017) The theme od death in literature for children 

and youth. Teacher, International Јournal of Еducation, 13 (1). pp. 6-11. 
ISSN 1857-8888 

2. Denkova, Jovanka (2017) Picture books of Jalvach Ural. Bal-Tam Türklük 
Bilgisi, XII (26). pp. 133-143. ISSN 1452-2179 

3. Denkova, Jovanka (2017) Патриотското чувство во творештвото на 
Љонка Пантелеев и Оливера Николова. Detinjstvo, XLIII (1). pp. 92-
99. ISSN 0350-5286 

4. Denkova, Jovanka (2017) Some thoughts about humor in education and 
literature. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative 
Papers, 17 (4). pp. 1533-1538. ISSN 1857-92 

5. Denkova, Jovanka (2017) Значењето на вредностите кои се 
промовираат во сказните за деца. In: XII konferencija Vaspitac u 21 
veku, 25-26 March 2016, Aleksinac, Serbia. 
 
Учество во проекти: 
Denkova, Jovanka and Leontik, Marija and Cvetanovski, Goce and An-

donovska, Hristina (2017) Јазикот, културата и фолклорот на македонските 
иселеници во Р.Турција. [Project] 
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Проф. д-р Нина Даскаловска
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Книга:

1. Кусевска, Марија и Ивановска, Билјана и Даскаловска Нина (2017) 
Прагматичка компетенција кај македонските изучувачи на англискиот 
и на германскиот јазик. University “Goce Delchev”, Stip R.Macedonia. 
ISBN 978-608-244-412-3
 
НАУКА Автор/и, оригинален наслов, место и време на 

објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 

1. Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and 
Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska, Tatjanaand Tasevska, 
Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) The role of supplemental 
instruction in improving students’ language competence at the Faculty of 
Philology. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative 
Papers, 19.3 (14). pp. 185-191. ISSN 1857-923X

2. Daskalovska, Nina (2016) Patterns of word frequency used by Albanian 
and Turkish learners of English. Hikmet, Journal of Scientific Reasearch, 
27 (1). pp. 90-103. ISSN 1857-5935

3. Daskalovska, Nina and Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and 
Ulanska, Tatjana (2016) The Use of Request Strategies by EFL Learners. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 232. pp. 55-61. ISSN 1877-
0428

Број на трудови во коавторство: 
1. Илиевска, Татјана и Даскаловска, Нина (2017) Инцидентно 

усвојување на нов вокабулар преку читање басни. Palimpsest Interna-
tional Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, II (3). pp. 
245-254. ISSN 2545-3998

2. Ивановска, Билјана и Кусевска, Марија и Даскаловска, Нина (2016) 
Говорниот чин барање и модификација на барањата. International 
Journal Knowledge, 14.1. pp. 397-400. ISSN 1857-92

3. Ивановска, Билјана и Кусевска, Марија и Даскаловска, Нина  (2016) 
Говорниот чин барање и модалноста како негова карактеристика 
во меѓујазикот на македонските изучувачи по странски јазик. 
Прва меѓународна научна конференција (филологија, култура, 
образование). Зборник на трудови. УГД, Штип, Р.Македонија. pp. 
247-255.

4. Кусевска, Марија и Ивановска, Билјана и Даскаловска, Нина  (2016) 
Говорот на изучувачите на англискиот јазик наспрема говорот на 
родените говорители. Годишен зборник 2016 - Филолошки факултет, 
УГД - Штип, 7 (1). pp. 7-16. ISSN 1857-7059

5. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina (2016) 
Der Sprechakt Aufforderung als Mittel zur Bewertung pragmatischer 
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Kompetenz bei L2-Fremdsprachenstudierenden. Im Reich der Woerter - 
Sprache(n) und Kultur(en). Festshrift fuer Prof. Dr. Jovan Djukanovic . 
pp. 154-168. ISSN ISBN 978-86-88761-07-9

6. Kusevska, Marija and Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina and 
Ulanska, Tatjana (2016) Profiling Pragmatic Competence of Foreign Lan-
guage Learners. Romanian Journal of English Studies, 13 (1). pp. 79-90. 
ISSN 2286-0428

Учество во проекти: 
1. Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and 

Venovska-Antevska, Snezana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana 
and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adri-
jana (2017) Дополнителната настава во функција на подобрување на 
знаењата на студентите на Филолошкиот факултет. [Project]

2. Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Jakimovska, Svet-
lana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Karanikikj, Jovana 
and Belcev, Tole and Petkovska, Biljana and Basovska, Meri (2016) 
Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките компетенции 
кај студентите на насоката за преведување и толкување преку 
примена на најновите транслатолошки достигнувања и технологии. 
[Project] (Submitted)

3. Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, 
Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and 
Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukuba-
jska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and 
Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and 
Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Pro-
danovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste 
and Pop Zarieva, Natalijaand Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and 
Karanikikj, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Ta-
sevska, Maricaand Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] 
(Submitted)

4. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and 
Mitkovska, Liljana and Ulanska, Tatjana and Cenova, Monika and 
Krstevska, Viktrorija (2015) Улогата на експлицитните инструкции 
за стекнување прагматичка компетенција при учењето англиски и 
германски јазик. [Project] (Submitted)

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and 

Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana and Ulanska, Tatjanaand Tasevska, 
Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2017) The role of supplemental 
instruction in improving students’ language competence at the Faculty 
of Philology. The Power of Knowledge, XIV International Conference, 
September 2017, Thessaloniki, Greece.

2. Daskalovska, Nina and Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and 
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Ulanska, Tatjana (2016) The Use of Request Strategies by EFL Learners. 
GLOBELT 2018, An International Conference on Teaching and Learning 
English as an Additional Language 14-17 April 2016, Antalya - Turkey 

3. B. Ivanovska, M. Kusevska, N. Daskalovska. Landeskonferenz des BGV 
„Aspekte der germanistischen Hochschuldidaktik“, Sofia, Bulgaria, 27. - 
29. Oktober,  2016. Referat: “Zur Bewertung der interimsprachlichen und 
pragmatischen Fähigkeiten bei den Fremdsparchenstudierenden“. 

ДРУГИ    АКТИВНОСТИ
Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи 

на УГД, ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на 
дипломски трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија, 
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, 
посета на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни 
акции...

Рецензент:
- на труд во списание со импакт фактор:
British Journal of Educational Technology – 1
Computer Assisted Language Learning – 3
International Journal of Lexicography – 2
Language Learning and Technology – 1
The Asia-Pacific Education Researcher – 1

- на труд во зборник/меѓународно списание
Зборник на Филилошки факултет - 3
Палимпсест - 4 

- на глава во книга:
“Understanding formulaic language: A second language acquisition 
perspective” for the Routledge Second Language Acquisition Research 

Series, edited by Dr Anna Siyanova-Chanturia (Victoria University of Welling-
ton, New Zealand) and Dr Ana Pellicer-Sánchex (UCL Institute of Education).

Член на уредувачки одбор:
Палимпсест, меѓународно списание за лингвистички, книжевни и 

културолошки истражувања

Сертификати од учество на конференции:
The Power of Knowledge, XIV International Conference, September 

2017, Thessaloniki, Greece.

GLOBELT 2018, An International Conference on Teaching and Learning 
English as an Additional Language 14-17 April 2016, Antalya – Turkey

Член на органи на УГД:
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 – Член на Одбор за соработка и доверба со јавноста; 
 – Член на Комисија за интервју на кандидати пријавени на јавен конкурс 

на Филолошкиот факултет; 
 – Член на Комисија за проверка на постојните учебници од македонски 

автори кои се користат на Филолошкиот факултет при УГД во Штип; 
 – Член на Комисија за изработка на елаборат за додипломски студии 

и усогласување на наставните планови и содржини на Катедрата по 
англиски јазик и книжевност; 

 – Член на  Комисија за изработка на елаборат за постдипломски 
(мастер) студии и усогласување на наставните планови и содржини 
на Катедрата по англиски јазик и книжевност; 

 – Член на Наставно-научен совет на Филолошкиот факултет; 
 – Член на комисии за полагање на испити; 
 – Член на комисии за одбрана на дипломски трудови; 
 – Член на комисија за оцена и одбрана на магистерски трудови (Ивана 

Митева, Магдалена Батевска, Ана Коцева);
 – Член на комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација (Весна 

Коцева)
 –  Член на рецензентски комисии за избор на соработници и наставници 

на Филолошкиот факултет; 
 – Член на Институт за јазици;  
 – Член на Комисија за нормативна и издавачка дејност. 

Ментор на дипломски трудови:
- над 20 дипломски трудови

Ментор на магистерски трудови:
- Ивана Митева
- Магдалена Батевска.

Доц. д-р Драгана Кузмановска
НАУКА Автор/и, оригинален наслов, место и време на 

објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 

1. Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana (2016) 
Advantages of using ICT in higher education. Hikmet, Journal of Scien-
tific Research, 2 (28). pp. 65-69. ISSN 1857-5935 

2. Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2017) 
Имплементација на електронските медиуми во наставата по странски 
јазици. In: 4thInternational Scientific Conference: Social Change in the 
Global World, 06-07 Sept 2017, Stip, Macedonia. 

3. Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana 
(2016) Фразеологизмот во наставата по странски јазик – пречка 
или предизвик. In: Научно - стручна трибина „Предизвиците и 
перспективите на учителската професија“, 7 Oct 2016, Stip, 

4. Kuzmanovska, Dragana and  Sekerinova, Emilija (2016) Технологии во 
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современата настава во средните училишта во Република Македонија. 
Зборник на трудови / Прва меѓународна научна конференција 
филологија, култура и образование. pp. 449-456. ISSN 978-608-244-
308-9

5. Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana (2016) Creating a contem-
porary classroom. Knowledge - International Journal, Scientific and Ap-
plicative Papers, 13 (2). pp. 71-73. ISSN 1857-92

Број на трудови во коавторство: 
1. Kirova, Snezana and Ulanska, Tatjana and Kuzmanovska, Dragana and 

Ivanova, Biljana (2017) Computerization in mandatory schooling in 
Macedonia with an account to foreign language teaching. In: 11th In-
ternational Technology, Education and Development Conference INTED 
2017, 6-8 March 2017, Valencia, Spain. 

2. Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana (2017) 
Споредба на пословиците на четири јазици. In: International Confer-
ence dedicated to the 1100th Anniversary of the death of St. Kliment, 
23-24 June 2016, Stip, Macedonia. 

3. Ulanska, Tatjana and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana (2016) 
Семантичка споредба на терминологијата на сродство во англискиот 
и германскиот со македонскиот и српскиот јазик. Зборник на трудови 
/ Прва меѓународна научна конференција филологија, култура и 
образование, 18-19 март 2016, Штип. pp. 1030-1035. ISSN 978-608-
244-308-9

Учество во проекти: 
1. Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and 

Venovska-Antevska, Snezana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana 
and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova,Adrijana 
(2017) Дополнителната настава во функција на подобрување на 
знаењата на студентите на Филолошкиот факултет. [Project]

2. Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Jakimovska, Svet-
lana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Karanikikj, Jovana 
and Belcev, Tole and Petkovska, Biljana and Basovska, Meri (2016) 
Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките компетенции 
кај студентите на насоката за преведување и толкување преку 
примена на најновите транслатолошки достигнувања и технологии. 
[Project] (Submitted)

3. Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, 
Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and 
Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukuba-
jska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and 
Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and 
Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Pro-
danovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste 
and Pop Zarieva, Natalijaand Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and 
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Karanikikj, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Ta-
sevska, Maricaand Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] 
(Submitted)

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2017) 

Имплементација на електронските медиуми во наставата по странски 
јазици. In: 4thInternational Scientific Conference: Social Change in the 
Global World, 06-07 Sept 2017, Stip, Macedonia 

2. Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana 
(2016) Фразеологизмот во наставата по странски јазик – пречка 
или предизвик. In: Научно-стручна трибина „Предизвиците и 
перспективите на учителската професија“, 7 Oct 2016, Stip, Mace-
donia. Ivanova, Biljana and Kuzmanovska, Dragana (2016) External as-
sessment in the educational institutions in the Republic of Macedonia.
Knowledge, International Journal, Scientific and Applicative Papers, 15 
(2). pp. 695-698. ISSN 1857 -92 (декември 2016) 

3. Иванова, Биљана, и Кирова, Снежана, и Кузмановска, Драгана (2017) 
Мултимедиуми во наставата по странски јазици, СОВРЕМЕНОТО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ - СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ 
И ПЕРСПЕКТИВИ - научно- стручна конференција со меѓународен 
карактер, 17 мај 2017, Штип, Р. Македонија 

ДРУГИ    АКТИВНОСТИ
Рецензент: 

 – На труд во зборник/меѓународно списание Зборник на Филолошки 
факултет - 3 Палимпсест - 1 ФИЛКО- 5 

 – Член на уредувачки одбор: Палимпсест, меѓународно списание за 
лингвистички, книжевни и културолошки истражувања 

 – Зборник на Филолошки факултет, 
 – УГД-Штип Климентовото дело, 
 – Меѓународна научна конференција и Зборник на трудови на 

Филолошкиот факултет и Факултетот за образовни науки при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип 

 – Меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура 
и образование на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип и Филолошкиот факултет при Воронешкиот 
државен универзитет (Воронеж, Русија). 

 – Сертификати од учество на конференции: The Power of Knowledge, 
XIV International Conference, September 2017, Thessaloniki, Greece. 

Член на органи на УГД: 
 – Член на Ректорска управа;  
 – Член на Комисија за трет циклус на студии на Филолошкиот факултет 

при УГД во Штип;  
 – Член на Комисија за изработка на елаборат за додипломски студии 
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и усогласување на наставните планови и содржини на Катедрата по 
германски јазик и книжевност; 

 – Член на  Комисија за изработка на елаборат за постдипломски 
(мастер) студии и усогласување на наставните планови и содржини 
на Катедрата по германски јазик и книжевност;  

 – Член на Наставно-научен совет на Филолошкиот факултет;  
 – Член на Институтот за јазици;
 – Член на комисии за полагање на испити; 
 – Член на комисии за одбрана на дипломски трудови;
 – Член на комисија за оцена и одбрана на магистерски трудови: 
 – Марица Тасевска, 
 – Емилија Шеќеринова;
 – Член на Институт за јазици.   
 – Ментор на дипломски трудови: 
 – над 20 дипломски трудови 
 – Ментор на магистерски трудови: 
 – Марица Тасевска;
 – Емилија Шеќеринова. 
 – Активности  како декан  
 – Изработка на елаборати, извештаи, менаџирање, лобирање...

Соработка на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“-Штип со:

1. Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Македонија;
2. професори од Филолошкиот факултет УКИМ, Скопје и познати 

македонски поети (Стојан Тарапуза и проф. д-р Кристина 
Николовска);

3. професори од Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје (гостувања на 
проф. С.Веновска, проф. д-р Веселинка Лаброска);

4. Филолошкиот факултет даде свој придонес во чествувањето на 
нашиот патронен празник, 10 години од постоењето на УГД- 
гостување на светски познатиот, а сепак наш, Венко Андоновски, 
кој одржа предавање на тема „Достоевски и Мек Доналдс“ во 
Мултимедијалниот центар на УГД;

5. професорите и студентите од Студиската програма: Македонски 
јазик и книжевност при Универзитетот во Тетово, кои во рамките на 
нивната едукативна екскурзија го посетија Филолошкиот факултет 
во Кампус 4 со цел остварување на поблиски контакти со нивните 
колеги, размена на идеи, искуства, свои видувања за образовниот 
процес на двете установи, за актуелната состојба со македонскиот 
јазик и за заедничката цел за развивање на свеста за неговото 
зачувување;

6. Поттикнување на студентите на Филолошкиот факултет за активно 
учество на настанот ДЕНОВИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА 
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што траеше од 4 до 10 април 2017 год. во рамките на Меѓународниот 
саем на образование и кариера што се организира со цел на младите 
луѓе и студентите да им помогне при изборот на нивната идна 
професионална ориентација, односно образовната институција каде 
ќе го продолжат своето образование, компанијата каде што ќе се 
вработат по дипломирањето, програмите за стручна доквалификација 
во одредени области како и начините и можностите за финансирање 
на студиите;

7. универзитетски професори од Виена (Татјана Атанасоска, 
универзитетски професор од Виена, која работи на тема: „Развојот 
на наставничките компетенции во Македонија, Шкотска и Шведска“);

8. работна посета на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Ниш 
од 4 до 6 април 2017 година. Одржа средби со деканот и продеканот 
на Филозофскиот факултет, раководителот на Департманот за 
англиски јазик и книжевност и Департманот за српска компаративна 
книжевност и директорот на Центарот за странски јазик. На средбите 
се разговараше за гостување и размена на професори на сите нивоа на 
катедрите за странски јазици во Ниш и во Штип, како и за заеднички 
проекти на двата факултета;

9. Одбележување на 200-годишнината од првото печатено издание на 
првата антологија на европскиот и светски расказ на македонски 
народен јазик: „Чудесата на пресветата Богородица“ од Јоаким 
Крчовски, се обележи со пригодно предавање: МЕЃУ ЧАРШИЈАТА 
И ЦРКВАТА (творечки разоткривки) на д-р Димитар Пандев, редовен 
професор на УКИМ;

10. професори од Факултетот за странски јазици од Универзитет 
ФОН – Скопје (проф. д-р Лилјана Митковска - предавање на тема: 
„Англиските еквиваленти на македонскиот предлог НАД”, доц. д-р 
Марјана Ванева, презентирање на нејзините последни истражувања 
во врска со негацијата „не“ во англискиот јазик наспрема негацијата 
во македонскиот јазик);

11. Организирање на заедничка конференција ФИЛКО со Филолошкиот 
фаултет во Вороњеж. Деканката доц. д-р Драгана Кузмановска 
оствари средба со проф. д-р Наталија Бутусова на која разговараше, 
покрај за престојната заедничка конференција ФИЛКО и за други 
можни проекти кои овозможуваат размена како на наставнички и 
соработнички кадар, така и на размена на студенти. Проф. Наталија 
им се претстави на студентите, изучувачи на рускиот како странски 
јазик, со интерпретацијата на расказот „Свадба“ од Максим Горки. 

12. активност под мотото „Да се купи книга е прва лига”, а по повод 
Светскиот ден на книгата, одржан Саем на книга на Филолошкиот 
факултет во Штип. Ова е една од активностите што Филолошки 
факултет преку Катедрата по македонски јазик и книжевност и 
преку можноста за продажба на НУ-УБ „Гоце Делчев“ - Штип ја 
реализираше во склоп на Програмата за одбележување на Светскиот 
ден на книгата и авторското право и во рамки на отворените денови 
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на УГД”. На продажниот штанд од Саемот беа изложени дела од 
едицијата „135 тома македонска книжевност” по цена од 157 ден.

13. италијансиот професор Рино Капуто од Универзитетот “Tog Vergata” 
од Рим предавање на тема „Секојдневната жед за претстави“ по повод 
150-та годишнина од раѓањето на големиот Луиџи Пирандело. 

14. професори од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, 
проф. д-р Јаготка Стрезовска одржа предавање за студентите 
германисти од Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип, на тема: „Kongruenz (Übereinstimmung) im 
Deutschen und im Makedonischen”;

15. интегрирање на наставничкиот кадар на сите катедри на Филолошкиот 
факултет при УГД преку предавања на тема- Јохан Волфганг Гете - 
„Фауст“, универзални вредности. Предавањето го одржи проф. д-р 
Луси Караниколова - Чочоровска од Катедрата за македонски јазик 
и книжевност при Филолошки факултет, УГД Штип и проф. д-р 
Виолета Димова од Катедрата за македонски јазик и книжевност на 
Филолошкиот факултет при УГД одржа работилница наловена како: 
„ТОМАС МАН ВО ПОТРАГА ПО СОВРШЕНАТА УБАВИНА!?“;

16. организатори на Втората меѓународна научна конференција 
„ФИЛКО“ - филологија, култура и образование. Конференцијата е во 
организација на Филолошкиот факултет при Воронешкиот државен 
универзитет (Воронеж, Русија) и Филолошкиот факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ (Штип, Македонија). Меѓународната 
научна конференцијата ФИЛКО, посветена на филологијата, 
културата и образованието, има за цел да ги обедини на едно место 
професионалците од овие области.

17. интензивирање на соработката со амбасадите- неговата Екселенција, 
амбасадорот на Р. Италија г. Карло Ромео;

18. Инстититутот „Јунус Емре“ од Анкара со Групата за турски јазик 
и книжевност на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“.

19. Активно промовирање и интензивирање на соработката со ДААД 
(Германска агенција за академска размена) - Ирина Мазгански, 
студентка на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев” во Штип, на Катедрата за германски јазик и книжевност 
ја доби германската стипендија од ДААД (Германска агенција за 
академска размена). 

20. потпишувањето на новиот ревидиран договор се интензивираше 
соработката со Британскиот совет, кој предвидува можност за 
организирање на полагање и здобивање на меѓународно признати 
сертификати од страна на Филолошкиот факултет во согласност со 
Британскиот совет. 

21. по повод 3 октомври, Денот на германското единство, Германската 
амбасада организираше свечен прием, на кој беа поканети многубројни 
гости од политиката, стопанството, културата и од дипломатскиот 
кор во Македонија. Деканката на Филолошкиот факултет од Штип 
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имаше можност да поразговара со германскиот амбасадор, како и 
со претставниците од другите асоцијации чија дејност е поврзана 
со промовирање на германскиот јазик и германската култура во 
Македонија,

22. денот на германското единство, 3 октомври, беше одбележан во 
Штип во организација на Катедрата за германски јазик и книжевност 
на Филолошкиот факултет во Штип со предавањето на тема: 
„Обединувања и поделби на Германија“, кое го одржа еминентниот 
проф. д-р Петер Рау.

23. соработка со Гете-институтот и со здруженијата „Фрауенхофер“ и 
„Макс-Планк“ .

24. промоција на книгата “Methoden des fremdsprachlichen Deutscunter-
richts” (Методи на наставата по странски јазик), oд д-р Валентина 
Илиева од УКЛО-Битола. Книгата е учебно помагало кое за првпат 
се преведува во Република Македонија. 

25. почесниот конзул на Р.Австрија во Македонија д-р Валентина 
Илиева, на 26 октомври 2017 год. во Штип одржа предавање на тема: 
„Австрискиот национален празник“ по повод Националниот празник 
на Австрија, во организација на катедрата за германистика.

26. деканката на Филолошкиот факултет д-р Драгана Кузмановска беше 
на прием кај австриската амбасадорка по повод одбележување на 
Националниот празник на Австрија, 26 октомври. 

27. во рамките на манифестацијата „Фестивал на новиот германски 
филм“ што се одржа од 13 до 27 ноември 2017 год. на отворањето 
на фестивалот деканката на Филолошкиот факултет д-р Драгана 
Кузмановска имаше средба со претставници од културното аташе на 
Амбасадата на Р. Германија.

28. по повод патрониот празник на гимназијата „Славчо Стојменски“, 
значаен партнер на Филолошкиот факултет, претставници од 
Филолошкиот факултет присуствуваа на свеченоста и му врачија 
благодарница за успешна соработка на директорот Ристо Петковски. 

29. интензивирање на соработката со главниот менаџер на ПСД-Груп, 
Љубљана, г. Драган Шибанц, во насока на организирања на разни 
проекти и водење на тековните проекти, обезбедувања на компјутери и 
Традос-лиценци за алатки за електронски-потпомогнато преведување 
за потребите на факултетот, обуки за вработените итн.

30. иницирање на тековни активности во рамките на проектите 
„Ментор“ и „Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките 
компетенции кај студентите на насоката за преведување и толкување 
преку примена на најновите транслатолошки достигнувања и 
технологии“.

31. организирање на настани поврзани со проектот „Отворени денови 
на УГД“ преку презентации поврзани со можностите за студирање, 
наменети за учениците од 4 год., матурантите од средните училишта 
во Штип, Куманово, Струмица, Прилеп, Кочани, Виница, Кавадарци 
и Гевгелија. 
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32. поддршка на трибината „Да се биде учител...“ по повод денот на 
учителите, на 5 октомври 2017 год. во организација на Факултетот за 
образовни науки – Штип. 

33. домаќини и активни учесници на работилницата во рамките на  ЕУ 
твининг проектот „Развивање на соработка помеѓу високообразовните 
институции, приватниот сектор и релевантните органи“, кој се 
спроведува во рамки на Министерството за образование и наука, а 
која се одржа во Кампус 4. 

Доц. д-р Светлана Јакимовска
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Учебно помагало –практикум: Француски јазик 1 
НАУКА 
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на 

трудот
1. Јакимовска, Светлана (2016) On translation on Church-Slavonic or-

thodox terms in French. Зборник на трудови од Првата меѓународна 
научна конференција ФИЛКО (филологија, култура, образование), 
1 (1). Штип

2. Јакимовска, Светлана (2016) La traduction de la tradition et de la mo-
dernité dans le roman Sorcière de Venko Andonovski. Les Etudes fran-
caises aujourd’hui Tradition et modernite, Ниш.

3. Јакимовска, Светлана (2016) Кон преводот на Ленка од Кочо Рацин 
на француски јазик. Годишен зборник на Филолошки факултет - 
Штип, 7 (7).

4. Јакимовска, Светлана (2017) Термините и нивните француски 
еквиваленти во зборникот „Терминологија од областа на теологијата“ 
од Јован Таковски. Зборник на трудови од Меѓународната научна 
конференција „Климентовото дело“, 1 (1). pp. 273-285, Штип. 
 
Учество во проекти: 

1. Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките компетенции 
кај студентите на насоката за преведување и толкување преку 
примена на најновите транслатолошки достигнувања и технологии. 
Филолошки факултет, Штип.

2. Ментор, Филолошки факултет, Штип.
3. Français sur objectifs spécifiques-FOS. Здружение на професори по 

француски јазик на Република Македонија.
4. Воведување на нови стандарди за задолжителна инспекција на 

машините и опремата за апликација на пестициди. Машински 
факултет, Штип. 

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Обуки:
Documents humoristiques et jeux de mots en classe de français, Top 100 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

754

de la chanson francophone en classe de français, следени од 2 до 6 јануари 
2017 во Ница, Фран¬ција

Конференции:
 – Трансферот на културните елементи при препевот на стихозбирката 

„Бели мугри“ од Кочо Рацин. In: Втора меѓународна научна 
конференција ФИЛКО Филологија, култура и образование, 10-11 мај 
2017, Вороњеж, Русија

 – Le rôle de l’origine étymologique des termes orthodoxes lors de leur tra-
duction du macédonien vers le français et vice-versa. In: Neuvième col-
loque « Les Études françaises aujourd’hui » La francophonie dans tous 
ses états, 4–5 ноември 2016, Нови Сад, Србија

ДРУГИ АКТИВНОСТИ
Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на органи 

на УГД, ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, ментор на 
дипломски трудови, изработка на елаборати, добиени награди, признанија, 
благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши часови, 
посета на институции, теренска настава, екскурзии, учество во разни 
акции...

 – Член на органи на УГД:
 – Член на ННС
 – Член на деканатска управа
 – Член на комисија за прием на документи за втор циклус на студии
 – Член на организацискиот одбор на меѓународната научна 

конференција „ФИЛ¬КО“
 – Член на научниот совет на деветтата научна конференција Les études 

françaises aujourd’hui во Нови Сад, Република Србија
 – Претседател на Комисија за наставни прашања на прв циклус студии

Рецензии:
 – Рецензент на српскиот превод на книгата Историја Франака од Гргур 

Турски
 – Рецензент на речник
 – Белчев Толе (2010) Речник на странски зборови во македонскиот 

јазик - том 2. In: Речник на странски зборови во македонскиот јазик 
- том 2. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Филолошки факултет, 
Штип

Гостувања
 – Организирано гостување на Евен ле Калве-Ивичевиќ од Филозофскиот 

факултет во Загреб на тема Квебек чувар на традицијата, свртен кон 
иднината

Сертификати:
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Овластен судски преведувач од француски на македонски јазик и 
обратно

Ментор и член на комисија на десетина дипломски трудови

Активности  како продекан 
Изработка на елаборати, извештаи, менаџирање, лобирање...

1. Востановување Еразмус соработка со Автономниот универзитет во 
Барселона, со Филозофскиот факултет во Љубљана итн.

2. Соработка со училиштето за странски јазици Азурлингва од Франција

Доц. д-р Даринка Маролова
НАУКА 
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на 

трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 
Конкретна активност: 

1. Маролова, Даринка (2016) Синтаксичка повеќезначност. Годишен 
зборник 2016 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 7 (1). pp. 27-32. 
ISSN 1857-7059 

2. Маролова, Даринка (2016) Турцизмите во македонскиот и во 
германскиот јазик од две различни перспективи. Hikmet, Journal of 
Scientific Reasearch, 14 (28). pp. 70-76. ISSN 1857-5935

3. Marolova Darinka (2016) Постапки при преведувањето наслови на 
книжевни дела од германски на македонски јазик. Palimpsest Inter-
national Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research, 1 (2). pp. 
15-24. ISSN 2545-3998

4. Маролова, Даринка; Пачовска Мирјана (2016) Референцијалните 
фразеологизми во преводот од германски на македонски јазик и 
обратно. Македонски јазик, Институт за македонски јазик „Крсте 
Мисирков“, Скопје. ISSN 0025-1089

5. Велинова Ева; Маролова Даринка (2016) Кризата на историјата 
и на книжевниот лик во романот „Човек без својства“ на Роберт 
Музил. ФИЛКО - Зборник на трудови од Прва меѓународна научна 
конференција за филологија, култура и образование. ISSN 978-608-
244-308-9

6. Ѓорѓиевска Ева; Маролова Даринка (2017) „Традиционалниот азиски 
театар и драматургијата на Бертолд Брехт“. Годишен зборник 2016 - 
Филолошки факултет, УГД - Штип, 7 (2). pp. 71-78. ISSN 1857-7059

Број на трудови во коавторство: 3
Учество во проекти: 
Проект: „Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките 

компетенции кај студентите на насоката за преведување и толкување 
преку примена на најновите транслатолошки достигнувања и технологии“

Проект: „Ментор“
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 ДРУГИ    АКТИВНОСТИ
 – член на Конкурсна комисија за запишување на студенти за втор 

циклус студии 
 – член на ННС
 – член на Институт за јазици
 – член на Комисија за јавна одбрана на дипломски труд
 – член на Комисија за спроведување попис
 – член на Комисија за полагање комисиски испит
 – Член на Одбор  за односи со јавноста 

Доц. д-р Ева Ѓорѓиева
Име и презиме 
НАУКА 
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на 

трудот
 – Velinova, Eva and Marolova, Darinka (2016) Кризата на историјата 

и на книжевниот лик во романот „Човек без својства“ на Роберт 
Музил. ФИЛКО - Зборник на трудови од Прва меѓународна научна 
конференција за филологија, култура и образование. ISSN 978-608-
244-308-9

 – Velinova, Eva (2016) Les motifs du matricide dans les écrits de jeunesse 
de Marcel Proust. Palimpsest International Journal for Linguistic, Liter-
ary and Cultural Research, 1 (2). pp. 94-98. ISSN 2545-3998

 – Velinova, Eva (2016) Marcel Proust et les personnages juifs dans A la re-
cherche du temps perdu. Palimpsest International Journal for Linguistic, 
Literary and Cultural Research, 1 (1). pp. 149-156. ISSN 2545-3998

 – Velinova, Eva (2016) The identity of Albertine or the unreachable real-
ity in Proust. Годишен зборник 2016 - Филолошки факултет, УГД - 
Штип. pp. 71-83. ISSN 1857-7059

 – Velinova, Eva and Marolova, Darinka (2016) The traditional Asian the-
ater and the dramaturgy of Bertold Brecht. Годишен зборник 2016 - 
Филолошки факултет, УГД - Штип, 7 (8). pp. 71-78. ISSN 1857-7059

Автор /носител и наслов на научен труд: 3
Број на трудови во коавторство: 2
 
Учество во проекти: 

 – Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Jakimovska, Svet-
lana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Karanikikj, Jovana 
and Belcev, Tole and Petkovska, Biljana and Basovska, Meri (2016) 
Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките компетенции 
кај студентите на насоката за преведување и толкување преку 
примена на најновите транслатолошки достигнувања и технологии. 
[Project] (Submitted)

 – Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, 



Годишен извештај

757

Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and 
Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukuba-
jska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and 
Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and 
Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Pro-
danovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste 
and Pop Zarieva, Natalijaand Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and 
Karanikikj, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Ta-
sevska, Maricaand Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] 
(Submitted)

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
ДРУГИ    АКТИВНОСТИ 

 – Член на ННС, одговорен уредник на Годишен зборник на ФФ, 
рецензент на два труда за меѓународното списание Палимпсест на ФФ

Виш лектор Снежана Кирова
НАУКА Автор/и, оригинален наслов, место и време на 

објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 

 – Dimova, Violeta and Kirova, Snezana and Celik, Mahmut (2016) Choice 
of contents of literature in primary and secondary education – an im-
portant element and paradigm in the educational curriculum. Knowledge 
- International Journal, Scientific and Applicative Papers, 15 (1). pp. 365-
369. ISSN 1857-92 (декември 2016)

 – Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana and Gigova, Lidija 
(2016) Teaching profession as a process of lifelong learning. Interna-
tional Scientific Investigations, 1 (11). pp. 139-148. ISSN 4684-1407 ( 
25.09.2016)

 – Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana (2016) 
Advantages of using ICT in higher education. Hikmet, Journal of Scien-
tific Research, 2 (28). pp. 65-69. ISSN 1857-5935

 – Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2017) 
Имплементација на електронските медиуми во наставата по странски 
јазици. In: 4thInternational Scientific Conference: Social Change in the 
Global World, 06-07 Sept 2017, Stip, Macedonia.

 – Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana and Trajanovska, 
Gordana (2017) Central factors of environmental education. In: Thir-
teenth International Scientific Conference “The teacher of the future”, 
25-28 May 2017, Budva, Montenegro.

 – Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana and Petrova, Vesna 
(2017) The connection of the agents of socialization and social emotional 
development of children. In: Thirteenth International Scientific Confer-
ence “The teacher of the future”, 25-28 May 2017, Budva, Montenegro.

 – Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2017) Mutation of 
homo sapiens into homo zapiens - new creators of new schools. In: In-
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formacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo, 08-09 april 2017, 
Čačak, Srbija.

 – Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2017) Technology, 
pedagogy, and content knowledge – challenge for cooperativity between 
initial education and professional development of science teachers. In: 
Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи 
IX розв’язання тези доповідей - міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої пам’яті професора С. П. Бочарової, 30 
March 2017, Харків, Україна.

 – Kirova, Snezana and Ulanska, Tatjana and Kuzmanovska, Dragana and 
Ivanova, Biljana (2017) Computerization in mandatory schooling in 
Macedonia with an account to foreign language teaching. In: 11th In-
ternational Technology, Education and Development Conference INTED 
2017, 6-8 March 2017, Valencia, Spain.

 – Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana (2017) 
Споредба на пословиците на четири јазици. In: International Confer-
ence dedicated to the 1100th Anniversary of the death of St. Kliment, 
23-24 June 2016, Stip, Macedonia.

 – Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana 
(2016) Фразеологизмот во наставата по странски јазик – пречка 
или предизвик. In: Научно - стручна трибина „Предизвиците и 
перспективите на учителската професија“, 7 Oct 2016, Stip, Mace-
donia.

Учество во проекти: 
 – Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and 

Venovska-Antevska, Snezana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana 
and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adri-
jana (2017) Дополнителната настава во функција на подобрување на 
знаењата на студентите на Филолошкиот факултет. [Project]

 – Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, 
Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and 
Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukuba-
jska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and 
Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and 
Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Pro-
danovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste 
and Pop Zarieva, Natalijaand Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and 
Karanikikj, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Ta-
sevska, Maricaand Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] 
(Submitted)

 –  Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
 – Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2017) 

Имплементација на електронските медиуми во наставата по странски 
јазици. In: 4thInternational Scientific Conference: Social Change in the 
Global World, 06-07 Sept 2017, Stip, Macedonia
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 – Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana 
(2016) Фразеологизмот во наставата по странски јазик – пречка 
или предизвик. In: Научно - стручна трибина „Предизвиците и 
перспективите на учителската професија“, 7 Oct 2016, Stip, Mace-
donia.

 – Dimova, Violeta and Kirova, Snezana and Celik, Mahmut (2016) Choice 
of contents of literature in primary and secondary education – an im-
portant element and paradigm in the educational curriculum. Knowledge 
- International Journal, Scientific and Applicative Papers, 15 (1). pp. 365-
369. ISSN 1857-92 (декември 2016)

 – Иванова, Биљана, и Кирова, Снежана, и Кузмановска, Драгана (2017) 
Мултимедиуми во наставата по странски јазици, СОВРЕМЕНОТО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ - СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ 
И ПЕРСПЕКТИВИ- научно- стручна конференција со меѓународен 
карактер, 17 мај 2017, Штип, Р. Македонија

ДРУГИ    АКТИВНОСТИ
Студиски престој, јавни настапи, рецензии, мислења, член на 

органи на УГД, ННС, член на комисии, член на уредувачки одбор, 
ментор на дипломски трудови, изработка на елаборати, добиени награди, 
признанија, благодарници, презнтации и гостувања на предавачи на ваши 
часови, посета на институции, теренска настава, екскурзии, учество во 
разни акции...

- Обука за полагање меѓународни Кембриџ сертификати – 
Британски совет – Штип 23.6-30.6.2017 г. ФОН и Филолошки факултет

Рецензент:
 – на труд во списание со импакт фактор:
 – на труд во зборник/меѓународно списание Палимпсест - 1 
 – на глава во книга:
 – Член на уредувачки одбор:
 – Сертификати од учество на конференции:
 – Лектор на зборници и списанија -4

Член на органи на УГД:
 – Член на комисија за изработка на елаборати за подготвителна настава 

(за англиски јазик);
 – Член на Конкурсна комисија за прием на документи и електронска 

обработка на податоци за запишување нови студенти на Филолошки 
факултет во прв циклус 2016/2017;

 – Член на комисии за полагање на испити; 
 – Член на комисии за одбрана на дипломски трудови; 
 – Член на рецензентски комисии за избор на соработници и наставници 

на Филолошкиот факултет; 
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 – Член на Институт за јазици;  
 – Раководител на Институт за јазици
 – Ментор на дипломски трудови:
 – над 20 дипломски трудови

Виш лектор м-р Биљана Иванова
НАУКА Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување 

на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 

• Ivanova, Biljana and Kuzmanovska, Dragana (2016) External assessment 
in the educational institutions in the Republic of Macedonia.Knowledge, 
International Journal, Scientific and Applicative Papers, 15 (2). pp. 695-
698. ISSN 1857 -92

• Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana (2016) 
Advantages of using ICT in higher education. Hikmet, Journal of Scien-
tific Research, 2 (28). pp. 65-69. ISSN 1857-5935

• Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2017) 
Имплементација на електронските медиуми во наставата по странски 
јазици. In: 4thInternational Scientific Conference: Social Change in the 
Global World, 06-07 Sept 2017, Stip, Macedonia.

• Kirova, Snezana and Ulanska, Tatjana and Kuzmanovska, Dragana and 
Ivanova, Biljana (2017) Computerization in mandatory schooling in 
Macedonia with an account to foreign language teaching. In: 11th In-
ternational Technology, Education and Development Conference INTED 
2017, 6-8 March 2017, Valencia, Spain.

• Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana (2017) 
Споредба на пословиците на четири јазици. In: International Confer-
ence dedicated to the 1100th Anniversary of the death of St. Kliment, 
23-24 June 2016, Stip, Macedonia.

• Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana 
(2016) Фразеологизмот во наставата по странски јазик – пречка 
или предизвик. In: Научно - стручна трибина „Предизвиците и 
перспективите на учителската професија“, 7 Oct 2016, Stip, Mace-
donia.

 
 Учество во проекти: 
• Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and 

Venovska-Antevska, Snezana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana 
and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adri-
jana (2017) Дополнителната настава во функција на подобрување на 
знаењата на студентите на Филолошкиот факултет. [Project]

• Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, 
Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and 
Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukuba-
jska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and 



Годишен извештај

761

Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and 
Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Pro-
danovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste 
and Pop Zarieva, Natalijaand Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and 
Karanikikj, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Ta-
sevska, Maricaand Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] 
(Submitted)

• Daskalovska, Nina and Kuzmanovska, Dragana and Jakimovska, Svet-
lana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and Karanikikj, Jovana 
and Belcev, Tole and Petkovska, Biljana and Basovska, Meri (2016) 
Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките компетенции 
кај студентите на насоката за преведување и толкување преку 
примена на најновите транслатолошки достигнувања и технологии. 
[Project] (Submitted)

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2017) 

Имплементација на електронските медиуми во наставата по странски 
јазици. In: 4thInternational Scientific Conference: Social Change in the Global 
World, 06-07 Sept 2017, Stip, Macedonia

Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2016) 
Фразеологизмот во наставата по странски јазик – пречка или предизвик. In: 
Научно-стручна трибина „Предизвиците и перспективите на учителската 
професија“, 7 Oct 2016, Stip, Macedonia.

Ivanova, Biljana and Kuzmanovska, Dragana (2016) External assessment 
in the educational institutions in the Republic of Macedonia.Knowledge, Inter-
national Journal, Scientific and Applicative Papers, 15 (2). pp. 695-698. ISSN 
1857 -92 (декември 2016)

Иванова, Биљана, и Кирова, Снежана, и Кузмановска, Драгана 
(2017) Мултимедиуми во наставата по странски јазици, СОВРЕМЕНОТО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ - СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ 
И ПЕРСПЕКТИВИ- научно-стручна конференција со меѓународен 
карактер, 17 мај 2017, Штип, Р. Македонија

ДРУГИ    АКТИВНОСТИ
 – Лектор на зборници и списанија -3
 – Член на органи на УГД:
 – Член на комисија за изработка на елаборати за подготвителна настава 

(за англиски јазик)
 – Член на Конкурсна комисија за прием на документи и електронска 

обработка на податоци за запишување нови студенти на Филолошки 
факултет во прв циклус 2016/2017

 – Член на комисии за полагање на испити; 
 – Член на комисии за одбрана на дипломски трудови; 
 – Член на Институт за јазици;  
 – Референт на Институт за јазици
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Ментор на дипломски трудови:

Виш лектор м-р Драган Донев
НАУКА Автор/и, оригинален наслов, место и време на 

објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 
Број на трудови во коавторство

1. Марија Крстева, Драган Донев. (2017). Перцепција на студентите 
за сопствените проблеми при читање англиски текстови. Годишен 
зборник, 8, (8), 129-135.

2. Драган Донев, Толе Белчев, Данче Стевановска. (2017). 
Постмодернистички стратегии во македонската модерна и 
постмодерна поезија. Годишен зборник, 8, (8), 85-95.

3. Драган Донев, Надица Негриевска. (2017). Разлики меѓу шпанскиот 
и италијанскиот јазик од фонолошка гледна точка. Годишен зборник, 
8, (8), 9-19.

4. Даринка Маролова, Драган Донев. (2017). Promoting Macedonian Lit-
erary Heritage in German-Speaking Countries. International Journal of 
Sciences: Basic and Applied Research, 316-320

Виш лектор м-р Марија Тодорова

Име и презиме М-р Марија Тодорова
НАУКА Автор/и, оригинален наслов, место и време на 

објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 
Број на трудови во коавторство: 

 – Учество во проекти: „Ментор“ на филолошки факултет, УГД – Штип
 – Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
 – - Научно - стручна трибина „ПРЕДИЗВИЦИТЕ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ 

НА УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЈА“: Факултет за образовни науки 
– УГД - Штип, 7.10.2016

 – - Втора меѓународна научна конференција „ФИЛКО“: Воронешки 
државен универзитет, Воронеж, Русија 10-12 мај 2017 година.

Лектор м-р Весна Коцева
НАУКА  
Учество во проекти: Проект „МЕНТОР“
ДРУГИ    АКТИВНОСТИ
Член на Комисија за наставни прашања;

 – Контролор на прашања/ задачи за екстерно проверување на 
постигањата на учениците во основното и средното образование, 
област Италијански јазик;

 – Изработка на Елаборат за студиска програма Италијански јазик и 
книжевност 2017/2018;
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 – Коорганизатор на предавање на проф. Амендола од Универзитетот 
во Салерно, мај 2017 год.;

 – Коорганизатор на посетата на Амбасадорот на Република Италија во 
Македонија на Филолошкиот факултет, мај 2017 год. 

Лектор м-р Крсте Илиев
НАУКА Автор/и, оригинален наслов, место и време на 

објавување на трудот

Автор /носител и наслов на научен труд: 
1. Pop Zarieva Natalija, Iliev Krste, The Byronic Hero: Emergence, Issies of 

Definition Aand his Progenies, Зборник на трудови од прва меѓународна 
научна конференција FILKO Vol.1 (2016) издаден на 2016-11-25

2. Krste Iliev, Natalija Pop Zarieva, Thematic and Textual Comparison of 
the Tragedies Hamlet by William Shakespeare and Antigone by Sopho-
cles, Зборник на трудови од прва меѓународна научна конференција 
FILKO Vol.1 (2016) издаден на 2016-11-25

3. Comparative Linguistic Analysis of Russian and English Proverbs and 
Sayings- Palimpsest Vol 1 No 2 (2016): PALIMPSEST издаден на 
26.12.2016
Број на трудови во коавторство: 3
Учество во проекти: Проект „Ментор“
 
Лектор м-р Марија Крстева 
НАУКА Автор/и, оригинален наслов, место и време на 

објавување на трудот

Автор /носител и наслов на научен труд: 
1. Krsteva, Marija (2016) Biographical fictions about the great American 

authors F.Scott Fitzgerald and Ernest Hemingway.Conference proceed-
ings, First International Scientific Conference “Filko” - Philology, Cul-
ture and Education. pp. 439-448. ISSN 978-608-244-308-9

2. Krsteva, Marija (2016) INTERTEXTUAL REFERENCES TO J. CON-
RAD’S NOVELLA HEART OF DARKNESS IN F. F. COPPOLA’S 
FILM APOCALYPSE NOW. Меѓународна научна конференција 
„Климентовото Дело“ 

Учество во проекти: 
1. Проект „Ментор“ – ПСД Груп и Универзитет „Гоце Делчев“

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Семинар на National Geographic – Штип, 16 мaj 2017г. Економски 

факултет
2. Работилница за споделување искуства за техники на евалуација на 

наставни програми и нивна примена во практика – Твининг проект – 
Штип, 10 април Филолошки факултет



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

764

3. Обука за полагање меѓународни Кембриџ сертификати – Британски 
совет – Штип 23.6-30.6.2017 г. ФОН и Филолошки факултет

ДРУГИ    АКТИВНОСТИ
1. 1.2.2017 г. – 3.3.2017 г. студиски престој на Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ во Софија, Бугарија

Лектор м-р Надица Негриевска 

НАУКА 
1. Надица Негриевска, Контрастивна анализа на можниот начин во 

италијанскиот и македонскиот јазик врз примери ексцерпирани од 
романот „Canone inverso“ од авторот Паоло Мауренсиг и преводот на 
македонски јазик, Втора меѓународна научна конференција ФИЛКО 
– Воронеш, Русија (во печат)

2. Надица Негриевска, Драган Донев, Разлики меѓу шпанскиот и 
италијанскиот јазик од фонолошка гледна точка, Зборник на трудови 
на Филолошкиот факултет на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Учество на обука:

• Курс за обука на наставници по италијански јазик како странски јазик 
организиран од страна на Филолошки факултет „Блаже Конески“, 
Скопје во соработка со Универзитетот `Ка Фоскари од Венеција, 
Р.Италија

• Тема на обуката: La scrittura creativa e la scrittura funzionale: modelli 
per l`insegnamento

• Место и датум: Филолошки факултет „Блаже Конески“  - Скопје, 
2-3 декември 2016 година.

Лектор м-р Наталија Поп Зариева
НАУКА Автор/и, оригинален наслов, место и време на 

објавување на трудот

Автор /носител и наслов на научен труд: 
1. Pop Zarieva Natalija, Iliev Krste, The Byronic Hero: Emergence, Issies of 

Definition Aand his Progenies, Зборник на трудови од прва меѓународна 
научна конференција FILKO Vol.1 (2016) издаден на 2016-11-25

2. Krste Iliev, Natalija Pop Zarieva, Thematic and Textual Comparison of 
the Tragedies Hamlet by William Shakespeare and Antigone by Sopho-
cles, Зборник на трудови од прва меѓународна научна конференција 
FILKO Vol.1 (2016) издаден на 2016-11-25

3. Comparative Linguistic Analysis of Russian and English Proverbs and 
Sayings- Palimpsest Vol 1 No 2 (2016): PALIMPSEST издаден на 
26.12.2016
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Број на трудови во коавторство: 3
Учество во проекти: Проект „Ментор“
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.

Асс.докторанд м-р Јована Караникиќ-Јосимовска
 НАУКА Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување 

на трудот:
1. Karanikikikj Josimovska Jovana, Inclusion and Exclusion by Means of 

Language in Italian Migrant Literature, in: “Horizons de Recherche/Re-
search Horizons III”, ed: Soncini Fratta Anna Paola, Emil di Odoya: Bo-
logna, 2017, p. 185 – 203;

2. Karanikikj Josimovska Jovana, Gjorgjievska Eva, La valutazione e la ver-
ifica nell’insegnamento della letteratura italiana in un contesto di italiano 
LS: una continua sfida, in “Assessment in Foreign Language & Literature 
Teaching”, ed: Nikodinovska Radica, Ss. Cyril and Methodius University 
– Skopje, Blaže Koneski Faculty of Philology: Skopje, 2017, p. 263-276. 
Автор /носител и наслов на научен труд: 1.
Број на трудови во коавторство: 1
 
Учество во проекти: 

1. Учество во проект „Ментор“- организиран од ПСД-Груп во соработка 
со УГД;

2. Учество во проект „Стекнување и развивање на преведувачко-
толкувачките компетенции кај студентите на насоката за преведување 
и толкување преку примена на најновите транслатолошки 
достигнувања и технологии“, организиран од Филолошки факултет. 

3. Учество во проект „РАДАР“ организиран од Универзитет во Перуџа 
и “Key and Key Communications”, Италија. 

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Обуки:

1. Работилница за имплементација на проекти финансирани од ЕУ, 
организирана во рамките на проектот „РАДАР“, Универзитет во 
Перуџа,  Италија 12-13.10.2016;

2. Oбука на наставници по италијански како странски јазик, „La scrittura 
creative e la scrittura funzionale: modelli per l’insegnamento (Креативно 
и функционално пишување: модели за настава)“, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“, Скопје,  2–3.12. 2016;

Собири: 
1. Меѓународен собир: „Balcan Connexion: Dialogue on Western Balcans 

Regional Alumni Association”, Подгорица,  3-4.11.2016;

Конференции:
1. „НЕМЛА 2017“ - 48-ми Годишен Конгрес на НЕМЛА (Здружение 

за Современи Јазици на Североисточна Америка), 23-26.3.2017, 
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Балтимор, САД, наслов на труд: Membership categorization in the Af-
rican migrant writers’ autobiographies.

2. Меѓународна научна конференција “Geocritica e geopoetica nella let-
teratura italiana del Novecento”, 16-18.9.2017, Охрид, Македонија, 
наслов на труд: La mappatura letteraria come strumento nella didattica 
della letteratura italiana;

ДРУГИ    АКТИВНОСТИ
 – Студиски престој: 3.10 - 21.10.2016 - Универзитет во Перуџа, Италија 

– докторски студии и активности поврзани со проект „РАДАР“.
 – Член на Наставно-научен совет на Филолошки факултет;
 – Член на уредувачки одбор на меѓународно списание „Палимпсест“;
 – Организатор и коорганизатор на следните настани:
 – Организирана посета на група студенти од Катедрата за италијански 

јазик и книжевност на lectio magistralis на проф. Рино Капуто од 
Универзитетот “Tog Vergata” од Рим на тема „Секојдневната жед за 
претстави“ посветена на Луиџи Пирандело, одржана на 28.04.2017 
во мултимедијалниот центар на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески” во Скопје;

 – Презентација на студиските програми на Филолошкиот факултет при 
УГД во СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ од Куманово на 15.5.2017. 

 – Гостувања на два  предавачи од  универзитети од Италија и посета 
на делегација на Амбасада на Италија во Македонија на Филолошки 
факултет при УГД, 17.5.2017. Предавачи: м-р Ана Стефановска, 
Универзитет во Падова, тема „Просторот во италијанскиот 
неореализам“, проф. Алфонсо Амендола, Универзитет во Салерно, 
тема „Расказ во форма на роза. Вовед во делото на Пјер Паоло 
Пазолини“.

Кореспондент м-р Татјана Уланска
НАУКА Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување 

на трудот
1. Автор /носител и наслов на научен труд: Уланска, Т. „Когнитивните 

механизми при процесот на зборообразување во англискиот јазик“ 
Филко, Воронеж, Русија.

2. Број на трудови во коавторство: Уланска, Т., Тодорова, М., 
„Ефективноста на користење метафори во наставата по странски 
јазик“ Конференција посветена на Климент, Филолошки факултет 
- Штип.

Учество во проекти: 
 – „Дополнителната настава во функција на подобрување на знаењата 

на студентите на Филолошкиот факултет“ – УГД Проект
 – Проект „Ментор“ на Филолошкиот факултет 
 – Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.



Годишен извештај

767

ДРУГИ    АКТИВНОСТИ
 – Обука за полагање меѓународни Кембриџ сертификати – Британски 

совет – Штип, 23.6-30.6.2017 г. ФОН и Филолошки факултет

Коресподент  Костадин Голаков
НАУКА Книги: 

 – Golakov, Kostadin and Ulanska, Tatjana (2017) A Guide to the Famous 
Products, Places, Landmarks and Events in Macedonia (превод на 
англиски). Agency for support and promotion of tourism in the Republic 
of Macedonia, Skopje. ISBN 978-608-66110-0-2

 – Golakov, Kostadin and Zabolotnaya, Sofya (2017) Манастири 
Македониjе - туристички водич (превод на српски). Агенција за 
промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија, Скопје. 
ISBN 978-608-66032-4-3

Трудови:
 – Методијески, Дејан и Голаков, Костадин (2017) Македонија како 

потенцијална дестинација за руските туристи. Зборник на трудови од 
Втората меѓународна научна конференција ФИЛКО - ФИЛОЛОГИЈА, 
КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ, 10-11 мај, Воронеж, Русија (во 
печат).

 – Голаков, Костадин (2017) Рускиот роман во XXI век, Зборник 
на трудови од  Меѓународната конференција РУСКИОТ ЈАЗИК, 
ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: 
МИНАТО, СЕГАШНОСТ И ИДНИНА, 27-29 септември 2017, 
Скопје, Македонија (во печат).

Учество во проекти: 
 – Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, 

Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and 
Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukuba-
jska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and 
Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and 
Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Pro-
danovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste 
and Pop Zarieva, Natalija and Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and 
Karanikikj, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Ta-
sevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор. [Project] 

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
 – - Втора меѓународна научна конференција ФИЛКО - ФИЛОЛОГИЈА, 

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ, 10-11 мај 2017, Воронеж, Русија.
 – Меѓународна конференција РУСКИОТ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА 

И КУЛТУРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: МИНАТО, 
СЕГАШНОСТ И ИДНИНА, 27-29 септември 2017, Скопје, 
Македонија
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ДРУГИ    АКТИВНОСТИ
 – Член на Организациски комитет на Втора меѓународна научна 

конференција ФИЛКО - ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА И 
ОБРАЗОВАНИЕ, 10-11 мај, Воронеж, Русија.

 – Техничко уредување на Зборникот на трудови од Втората меѓународна 
научна конференција ФИЛКО - ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА И 
ОБРАЗОВАНИЕ, 10-11 мај, Воронеж, Русија (во печат).

 – Раководител на делегација на УГД при размена на студенти од УГД 
со Самарскиот државен медицински универзитет, 16-31 јули 2017, 
Самара, Русија.

 – Претставник на УГД при размена на студенти од Самарскиот 
државен медицински универзитет од Самара, Русија, 13-29 август 
2017, Скопје, Охрид, Македонија.

Кореспондент Марица Тасевска
НАУКА Автор/и, оригинален наслов, место и време на 

објавување на трудот
 – Tasevska, M. & Hadzi-Nikolova, A. Англицизмите во германскиот јазик 

врз примери од списанијата „Joy“ и „Woman“. Втора меѓународна 
научна конференција ФИЛКО - ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА И 
ОБРАЗОВАНИЕ, 10-11 мај 2017, Воронеж, Русија. (во печат)

Учество во проекти: 
 – Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and 

Venovska-Antevska, Snezana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana 
and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adri-
jana (2017) Дополнителната настава во функција на подобрување на 
знаењата на студентите на Филолошкиот факултет

 – Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, 
Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and 
Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukuba-
jska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and 
Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and 
Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Pro-
danovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste 
and Pop Zarieva, Natalijaand Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and 
Karanikikj, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Ta-
sevska, Maricaand Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор.

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
 – Втора меѓународна научна конференција ФИЛКО - ФИЛОЛОГИЈА, 

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ, 10-11 мај 2017, Воронеж, Русија.

ДРУГИ    АКТИВНОСТИ 
 – Изведување на хоспитации во ОУ„Ванчо Прке“ и СОУ Гимназија 

„Славчо Стојменски“ за предметот Методика на наставата по 
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германски јазик и книжевност 1, 2, со студентите од четврта година 
на катедрата за германистика. 

 – Член на Конкурсна комисија за прием на документи и електронска 
обработка на податоци за запишување нови студенти на Филолошки 
факултет во прв циклус 2016/2017

 – Член (записничар) на комисијата за наставни прашања при 
Филолошки факултет  

 – Учесник во изготвување на елаборатот за прв циклус на студии при 
Филолошки факултет 

 – Учесник во изработка на информаторот за студенти за учебната 
2016/2017

 – Посета на саемот на книга – Денови на образование и наука како 
претставник од Филолошкиот факултет, Скопје, 6-7 Април,2017

Кореспондент Aдријана Хаџи-Николова
НАУКА Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување 

на трудот
 – Tasevska, M., Hadzi-Nikolova, A. Англицизмите во германскиот јазик 

врз примери од списанијата „Joy“ и „Woman“. Втора меѓународна 
научна конференција ФИЛКО - ФИЛОЛОГИЈА, КУЛТУРА И 
ОБРАЗОВАНИЕ, 10-11 мај 2017, Воронеж, Русија. (во печат)
 
Учество во проекти: 

 – Daskalovska, Nina and Dimova, Violeta and Kuzmanovska, Dragana and 
Venovska-Antevska, Snezana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana 
and Ulanska, Tatjana and Tasevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adri-
jana (2017) Дополнителната настава во функција на подобрување на 
знаењата на студентите на Филолошкиот факултет

 – Dimova, Violeta and Denkova, Jovanka and Karanikolova-Cocorovska, 
Lusi and Ivanovska, Biljana and Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko and 
Daskalovska, Nina and Leontik, Marija and Celik, Mahmut and Kukuba-
jska, Marija Emilija and Kusevska, Marija and Jakimovska, Svetlana and 
Kuzmanovska, Dragana and Marolova, Darinka and Velinova, Eva and 
Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana and Todorova, Marija and Pro-
danovska, Vesna and Donev, Dragan and Koceva, Vesna and Iliev, Krste 
and Pop Zarieva, Natalijaand Krsteva, Marija and Markoska, Nadica and 
Karanikikj, Jovana and Ulanska, Tatjana and Golakov, Kostadin and Ta-
sevska, Marica and Hadzi-Nikolova, Adrijana (2016) Ментор.

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Втора меѓународна научна конференција ФИЛКО - ФИЛОЛОГИЈА, 

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ, 10-11 мај 2017, Воронеж, Русија

ДРУГИ    АКТИВНОСТИ
 – Организирање на клиничка пракса за студентите од Филолошки 

факултет во ОУ „Тошо Арсов“ – Штип, ОУ „Гоце Делчев“ – Штип и 
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ОУ „Димитар Влахов“ - Штип 
 – Обука за полагање меѓународни Кембриџ сертификати – Британски 

совет – Штип 23.6-30.6.2017 г. ФОН и Филолошки факултет

Домашни/меѓународни проекти

Датум од-до 1.2.2016   до 1.2.2018 г.

Наслов на проектот  
Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките компетенции 

кај студентите на насоката за преведување и толкување преку примена на 
најновите транслатолошки достигнувања и технологии 

Позиција  Домашен проект без финансии/во тек

Опис на активностите во тек на проектот

Една од целите на овој проект е алатката за преведување Trados 
(2014) да се направи достапна за секој студент на групата за преведување и 
толкување, прво, преку нејзино инсталирање на повеќе компјутери, потоа 
преку континуирани обуки за студентите и за наставниот кадар кој ќе ја 
надгледува работата на студентите, а потоа и преку практични вежби и 
симулации. 

Освен со компетенции за примена на алатките за преведување, на 
студентите ќе им се понудат и поголем број на предавања и работилници 
од страна на професори и стручњаци кои се специјализирани и веќе 
афирмирани како преведувачи и кои би можеле да го споделат своето 
искуство со студентите, а воедно и да ги воведат во некои од техниките 
на превод што самите ги применуваат. Покрај компјутерски потпомогнат 
превод (ККП), ќе бидат опфатени и други преведувачи пракси – 
конференциско толкување (симултано и консекутивно преведување), 
судски и книжевен превод. Во делот на конференциско толкување 
студентите ќе бидат обучувани во преведувачки лаборатории во кои се 
врши симулација на конференција. Судскиот превод ќе се практикува 
преку вклучување на студентите како преведувачи во симулирани судења. 
На полето на книжевниот превод студентите ќе се надградуваат преку 
предавања и креативни работилници на кои ќе се читаат текстови со 
различни стилски карактеристики, ќе се врши изнаоѓање на оригинални 
решенија за превод, ќе се согледуваат најчестите грешки при превод на 
фразеологизми, идиоми, адаптации.  

Истражувачите во проектот, освен што ќе работат со различни групи 
на студенти и ќе ги воведуваат во методите на работа со кои не можеле 
да се сретнат во рамки на наставата, ќе имаат задача и да спроведуваат 
анкети, тестирања, интервјуа и експерименти пред и по завршувањето на 
обуката и ќе ги евидентираат резултатите. Сознанијата за придобивките 
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од примената на новите методи на работа и технологии професорите ќе 
можат да ги искористат како средства за зголемување на мотивацијата 
кај студентите, затоа што доброто владеење на новите методи и техники 
би ги направиле идните преведувачи конкурентни на пазарот во регионот 
и пошироко. Освен тоа и соработките со фирмите  што филолошкиот 
факултет ќе ги оствари во рамките на овој проект би им го отвориле патот 
на нашите студенти кон нивната понатамошна професионална дејност.

Активностите на проектот се одвиваат според следната временска 
рамка од февруари 2017 до септември 2017:

1. Обезбедување материјали, просторни и технички услови за 
различните типови на превод; 

2. Инсталирање на техничка опрема за работа и за асистенција на 
студентите при користење на најновите технологии во стекнување на 
вештини за преведување;

3. Формирање работилници;
4. Спроведување анкети, тестирања, експерименти со цел согледување 

на актуелните компетенции;
5. Контактирање на истакнати стручњаци од областа, организација 

на обуки од нивна страна, склучување на договори со лица и со 
институции;

6. Стимулирање на студентите во подобрување на квалитетот и на 
брзината на преводот; 

7. Учество на конференции, семинари и меѓународни списанија во кои 
се соопштуваат тековните резултати од истражувањето.

Датум од-до 1.3. 2016 до 1.3.2018 

Наслов на проектот  
Литературолошките и културолошките истражувања и нивната 

функција во оспособувањето на студентите - идни наставници

Позиција  Домашен проект без финансии/во тек

Опис на активностите во тек на проектот:

Предмет на истражување на овој проект е улогата и влијанието на 
литературолошките и културолошките сознанија што ги стекнуваат 
студентите за време на студирањето и нивната практична примена во 
наставата по литература во средното образование.

Проект има две главни цели: а) да ја истражи функцијата на 
литературологијата и културологијата како важни компоненти во 
образованието на студентите на филолошките факултети; б) да ја 
истражи и да ја докаже нивната улога во високото образование како 
основа за создавање функционални методички постапки за остварување 
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на генеричките и особено предметно-специфичните компетенции на 
студентите идни наставници по предметот Македонски јазик и литература.

Целна група се студенти од трета и четврта студиска година на 
Катедрата за македонски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет 
во Штип, како и ученици од гимназиските паралелки во Штип.

Датум од-до 1.4. 2016 до 1.4.2018 г.

Наслов на проектот  
Турската и македонската литература за деца создавана во Македонија 

и во Турција и нивната застапеност во наставните програми во периодот 
од 1960 до 2000 година. 

Позиција  Домашен проект без финансии/во тек

Опис на активностите во текот на проектот:
Предмет на истражување на овој проект е турската литература за 

деца, создавана од автори што живеат и работат во Македонија, како 
и автори –Турци, што живеат во Р. Турција и каква е нивната улога и 
влијание врз создавањето соодветни компетенции и на учениците и на 
наставниците за читање, разбирање и градење на когнитивните процеси. 
Предмет на компаративно истражување ќе бидат и наставните програми 
по турски јазик и литература и наставните програми по македонски јазик 
во Македонија и во Турција. 

Една од целите на проектот е да ја истражи и да ја докаже  улогата 
на турската литература за деца во запознавање на културолошките и 
традиционалните вредност и разлики меѓу турската и македонската целна 
група испитаници – учениците од основните училишта. Тоа ќе биде добра 
основа за надминување на меѓуетничките разлики, што е од извонредно 
значење за едукативните процеси денес.

Датум од-до од 1.4.2016 до 1.4.2018 г.

Наслов на проектот  МЕНТОР
Позиција  Домашен проект без финансии/во тек

Опис на активностите во тек на проектот:

Проектот „МЕНТОР“ кој е предвиден со Меморандумот за деловна 
соработка потпишан помеѓу Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и 
ПСД ДОО Љубљана бр. 0307-1381/1 од 17.12.2014 г. е заеднички проект 
на овие две институции во времетраење од две години (со можност за 
продолжување). 

Проектот започна да се реализира од почетокот на 2016 г. и 
опфаќа повеќе сегменти: Пренос на знаења/информации на студентите 
на Филолошкиот факултет и другите факултети во рамките на УГД; 
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Преведување – инволвирање на двете страни во преведувачките проекти во 
Македонија и пошироко; Обезбедување на пракса во ПСД за студентите на 
групите за преведување и толкување (сите јазици) Обезбедување на обука 
за наставниот кадар во врска со софтверските помагала за преведување 
(ТРАДОС и сл.) Мобилизирање на студентите со големи достигнувања за 
време на студирањето и можност за нивно дополнително обучување под 
менторство на искусни преведувачи и можност за нивно вработување во 
ПСД.

Теми кои се опфатени со проектот „МЕНТОР“ се следниве: 
преведување, процеси на преведување, стандарди EN/ISO (нов ISO); 
Имплементација на ISO/EN во софтверите на ПСД, Trados, Mate-
cut; Machine translation; Почитување на процесите! Проектно водење, 
обезбедување на квалитет; Апликација и речник (доделување на UN/PW 
на сите и доделување на лица за увоз во речникот/Мкд).

Учесници во проектот се членовите на наставничкиот кадар на 
Филолошкиот факултет во Штип и студентите на насоките за преведување 
и толкување (англиски, германски, италијански и турски јазик).

Наслов на проектот 
ДОПОЛНИТЕЛНАТА НАСТАВА ВО ФУНКЦИЈА НА 

ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗНАЕЊАТА НА СТУДЕНТИТЕ НА 
ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ

Клучни зборови Македонски јазик, англиски јазик, германски 
јазик, граматика, вокабулар, јазични вештини, јазична компетенција, 
експлицитно/имплицитно учење

FRASCATI класификација 6 Хуманистички науки
6.2 Јазик и литература

Опис на проектот
Студентите кои се запишуваат во прва година на Филолошкиот 

факултет во Штип доаѓаат со различни предзнаења на јазикот и со 
различно ниво на јазична компетенција, така што дел од студентите кои 
ги започнуваат студиите со помали знаења и со пониско ниво на јазична 
компетенција се соочуваат со тешкотии при совладувањето на материјата 
предвидена по предметите современ македонски/странски јазик. Затоа, 
предмет на оваа истражување е да се утврди ефектот од дополнителната 
настава за студентите од прва година во подобрување на нивните знаења 
и зголемување на нивната јазична компетенција што ќе им овозможи 
полесно совладување на предвидената материја, како и обезбедување 
подобра основа за побрзо напредување и постигнување подобри резултати 
во текот на студирањето.

Истражувањата за начините на учење на јазиците довеле до 
дистинкцијата помеѓу експлицитното и имплицитното учење на јазикот. 
Експлицитното учење е свесна операција каде што лицето обрнува 
внимание на одредени аспекти на стимулот и поставува и тестира 
хипотези во потрага по одредена структура, додека имплицитното учење е 
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усвојување на знаење за структурата на комплексен стимул преку процес 
кој се случува природно и без свесни операции (N. Ellis, 2008: 3).

Усвојувањето на мајчиниот јазик е имплицитно, бидејќи децата 
стекнуваат знаење за вокабуларот и за структурите на нивниот мајчин 
јазик во текот на комуникацијата со нивните родители и со другите луѓе 
во нивната средина, а не преку меморирање и учење на правила. Тие 
можат да зборуваат на својот мајчин јазик, но не знаат да ги објаснат 
правилата. За разлика од мајчиниот јазик, усвојувањето на втор/ странски 
јазик е поинакво, бидејќи учениците немаат можност да бидат изложени 
на толкав лингвистички инпут, па затоа е потребен дополнителен извор на 
учење. Крешен (Krashen, 1987, 2008) прави дистинкција помеѓу термините 
„усвојување“ (acquisition) и „учење“ (learning) и смета дека возрасните 
можат да стекнат компетенција на вториот јазик на два начина. Првиот 
начин е усвојување на јазикот на сличен начин како при усвојувањето на 
мајчиниот јазик. Усвојувањето на јазикот е потсвесен процес, лицата не 
се свесни дека го усвојуваат јазикот, туку само дека го користат јазикот за 
комуникација. Усвоената компетенција на тој начин е потсвесна и лицата 
не се свесни за правилата што ги усвоиле. Наместо тоа, тие имаат „чувство“ 
за точност. Вториот начин на развивање на компетенција е свесно учење 
на правилата на вториот јазик, знаење на правилата и способност да се 
зборува за нив. Тоа учење уште се нарекува формално учење на јазикот 
или експлицитно учење.

Ван Патен (Van Patten, 1994: 29) истакнува дека за многумина поимот 
„свесност“ стана синоним со објаснување, граматички вежби, знаење на 
правилата, а поимот „потсвесност“ стана синоним со инпут, комуникација 
и комуникативни активности. Аналогно на тоа, експлицитното учење се 
изедначува со свеста, а имплицитното со потсвеста.

Прашањето за експлицитното и имплицитното учење и експлицитното 
и имплицитното знаење биле предмет на истражување во педагогијата, 
применетата лингвистика, когнитивната психологија, невробиологијата 
и во други научни дисциплини. Од една страна, голем број истражувања 
покажуваат дека фокусирањето на формата преку учење на правилата  
и поправање на грешките е супериорно над имплицитното учење (Light-
bown & Spada, 1990) и дека наставата фокусирана на формата резултира 
во значителни придобивки во усвојувањето на целните структури, дека 
експлицитните видови на настава се поефективни од имплицитните, и 
дека ефектите од експлицитната настава се долготрајни (Norris & Ortega, 
цитирано во N. Ellis, 2008). Од друга страна, искуството покажува дека 
учениците често не успеваат да го научат тоа што се предава на час, или 
пак не можат да го применат тоа знаење кога треба да го користат јазикот 
во природна комуникација. Тоа укажува на фактот дека формалната 
настава придонесува за стекнување на експлицитно знаење кое може да го 
помогне усвојувањето на имплицитното знаење, но и дека наставата треба 
да обезбеди можности за имплицитно усвојување на јазикот кое ќе доведе 
до стекнување на имплицитно знаење што ќе им овозможи на учениците 
автоматско и течно користење на јазикот. Тоа може да се постигне преку 
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зголемување на лингвистичкиот инпут за време на часовите и преку 
екстензивно читање надвор од часовите.

Нови избори на наставнички и соработнички кадар 

1. Д-р Виолета Димова  редовен професор методика на 
литературата      

2. М-р Марија Тодорова виш  лектор романистика 
3. М-р Драган Донев виш  лектор англистика 

Други активности на Филолошки факултет:
• Филолошкиот факултет во соработка со Здружението на преведувачи 

и толкувачи на Република Македонија организира работилница за 
преведување и толкување под наслов „Оригиналноста во преводот – 
почит кон индивидуалноста на авторот и кон јазикот“ (14.3.2017 г.) 
во рамките на проектот „Стекнување и развивање на преведувачко-
толкувачките компетенции кај студентите на насоката за преведување 
и толкување преку примена на најновите транслатолошки 
достигнувања и технологии“.

• На 13.3.2017 г. се одржа презентација на студентите од прва година 
од катедрата за англиски јазик за ресурсите и можностите што им ги 
нуди Американското катче во Штип на нашите студенти. Целта на 
овие мултимедијални центри е да обезбедат бесплатни информации 
за САД преку книги и списанија.

• Реториката, културата на говорот, како и убавиот пишан збор беа во 
центарот на вниманието на студентите на Филолошкиот факултет при 
УГД, преку средбата што ја имаа со поетот Стојан Тарапуза и проф. 
д-р Кристина Николовска од Катедрата за македонска книжевност и 
јужнословенски книжевности при Филолошкиот факултет „Блаже 
Коневски“ во Скопје на 1.3.2017 година. 

• На 22.11.2016 година, проф. д-р Снежана Велковска, научен 
истражувач од Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, одржа 
предавање на Филолошкиот факултет при УГД – Штип. Предавањето 
се однесуваше на многу интересна и актуелна тема – Македонската 
неофразеологија.

• На 16.3.2017 година, Филолошкиот факултет даде свој придонес во 
чествувањето на нашиот патронен празник, 10 години од постоењето 
на УГД. Имавме чест да ви го претставиме светски познатиот, а сепак 
наш, Венко Андоновски, кој одржа предавање на тема „Достоевски и 
Мек Доналдс“.

• Катедрата по македонски јазик и книжевност при Филолошкиот 
факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип на 31.3.2017 г. 
беше домаќин на средбата со студентите од Студиската програма: 
Македонски јазик и книжевност на Универзитетот во Тетово, кои во 
рамките на нивната едукативна екскурзија го посетија Филолошкиот 
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факултет во Кампус 4 со цел остварување на поблиски контакти 
со нивните колеги, размена на идеи, искуства, свои видувања за 
образовниот процес на двете установи, за актуелната состојба со 
македонскиот јазик и за заедничката цел за развивање на свеста за 
неговото зачувување. 

• Филолози и книжевници од Македонија, Русија, Бугарија, Италија, 
Франција, Хрватска и Србија беа дел од Меѓународната конференција 
за филологија култура и образование ФИЛКО во организација на 
Филолошкиот факултет при УГД од 10.5.2017 до 12.5.2017 година.

• На 27.3.2017 година, доц. д-р Вилдан Џошкун, која е специјалист за 
диванска книжевност, на студентите на Групата за турски јазик и 
книжевност им одржа предавање под наслов „Основни карактеристики 
на диванската книжевност и поетеси на диванската книжевност“.

• Филолошки факултет учествување на настанот „ДЕНОВИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА“ што траеше од 4 до 10 април 2017 
год. во рамките на Меѓународниот саем на образование и кариера 
што се организира со цел на младите луѓе и студентите да им 
помогне при изборот на нивната идна професионална ориентација, 
односно образовната институција каде што ќе го продолжат своето 
образование, компанијата каде што ќе се вработат по дипломирањето, 
програмите за стручна доквалификација во одредени области, како и 
начините и можностите за финансирање на студиите.

• На 10.4.2017 г., студентите од Катедрата за германски јазик и 
книжевност имаа прилика да се запознаат со најновите истражувања 
од областа на методиката пренесени преку искуството на професор 
Татјана Атанасоска, универзитетски професор од Виена, која работи 
на тема „Развојот на наставничките компетенции во Македонија, 
Шкотска и Шведска“.

• Се одржа успешна и конструктивна средба на Филозофскиот 
Факултет на Универзитетот во Ниш и Филолошкиот факултет на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

• 200-годишнината од првото печатено издание на првата антологија на 
европскиот и светски расказ на македонски народен јазик „Чудесата 
на пресветата Богородица“ од Јоаким Крчовски, се обележи со 
пригодно предавање: МЕЃУ ЧАРШИЈАТА И ЦРКВАТА (творечки 
разоткривки) на д-р Димитар Пандев, редовен професор на УКИМ.

• Проф. д-р Лилјана Митковска од Факултетот за странски јазици од 
Универзитет ФОН – Скопје на ден 24.4.2017 год. одржа предавање на 
Филолошки факултет при УГД на тема „Англиските еквиваленти на 
македонскиот предлог НАД”.

• Професорката Евен Ле Калве Ивичевиќ од Филозофскиот факултет 
во Загреб, на 25.4.2017 год. одржа предавањето на тема Квебек 
- чувар на традицијата, свртен кон разновидноста. Предавањето 
опфаќа повеќе општествени, јазични и културни аспекти од минатото 
и сегашноста на оваа франкофонска канадска провинција.

• Проф. д-р Веселинка Лаброска од Институтот за македонски јазик 
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„Крсте Мисирков“ во Скопје, на ден 25.4.2017 год. одржа предавање 
на тема „Функциите на минатото неопределено време во македонскиот 
јазик“ за студентите од Филолошкиот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип.

• Деканката доц. д-р Драгана Кузмановска оствари средба со проф. 
д-р Наталија Бутусова на која разговараше, покрај за престојната 
заедничка конференција ФИЛКО и за други можни проекти кои 
овозможуваат размена како на наставнички и соработнички кадар, 
така и на размена на студенти. Проф. Наталија им се претстави 
на студентите, изучувачи на рускиот како странски јазик, со 
интерпретацијата на расказот „Свадба“ од Максим Горки. 

• Под мотото ,,Да се купи книга е прва лига”, а по повод Светскиот ден 
на книгата, се одржа Саем на книга на Филолошкиот факултет во 
Штип. Ова е една од активностите што Филолошки факултет преку 
Катедрата по македонски јазик и книжевност и преку можноста 
за продажба на НУУБ „Гоце Делчев“ - Штип ја реализираше во 
склоп на Програмата за одбележување на Светскиот ден на книгата 
и авторското право и во рамки на отворените денови на УГД. На 
продажниот штанд од Саемот беа изложени дела од едицијата „135 
тома македонска книжевност” по цена од 157 ден.

• Студентите од Групата за италијански јазик и книжевност на 
28.4.2017 присуствуваа на предавањето на професорот Рино 
Капуто од Универзитетот „Tog Vergata” во Рим, што се одржа во 
Мултимедијалниот центар на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески” при Универзитетот „Св. Кирил и Методи” во Скопје. 
Професорот Капуто одржа „lectio magistralis” на тема „Секојдневната 
жед за претстави“ по повод 150. годишнина од раѓањето на големиот 
Луиџи Пирандело. 

• На 28 април 2017 год., доц. д-р Марјана Ванева пред студентите и 
вработените на Филолошки факултет – Штип  ги презентирање 
нејзините последни истражувања во врска со негацијата „не“ во 
англискиот јазик наспрема негацијата во македонскиот јазик. 

• На ден 4 мај 2017 година проф. д-р Јаготка Стрезовска од 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола, одржа 
предавање за студентите германисти од Филолошкиот факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на тема: „Kongruenz (Übere-
instimmung) im Deutschen und im Makedonischen”. 

• На 4.5.2017 година Андон Тошиќ е прогласен за добитник на 
наградата „Лебедов превод“ за најдобар книжевен превод од турски 
на македонски јазик во преведувачката работилница посветена на 
мистичниот поет Ахмед Јесеви кој УНЕСКО го чествува во 2016-
2017 година. Андон Тошиќ е студент на Групата за турски јазик и 
книжевност – насока за преведување.

• На 9.5.2017 год. се одржа семинар за студентите од Катедрата 
за германски јазик и книжевност на тема Јохан Волфганг Гете - 
„Фауст“, универзални вредности. Предавањето го одржи проф. д-р 
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Луси Караниколова-Чочоровска од Катедрата за македонски јазик и 
книжевност при Филолошки факултет, УГД - Штип.

• Во рамките на Денот на турската култура на 4 мај 2017 год. се одржаа 
многу активности посветени на мистичниот поет Ахмед Јесеви кој се 
чествува во 2016/2017 год. од страна на УНЕСКО. Во панелот кој го 
водеше проф. д-р Махмут Челик учествуваа доц. д-р Зеки Ѓурел и 
доц. д-р Селчук Ќуршад Коџа од Р. Турција, проф. д-р Махмут Челик 
и писателот и преведувачот Илхами Емин од Р. Македонија. доц. д-р 
Селчук Ќуршад Коџа го раскажа животот и делото на Ахмед Јесеви, 
а доц. д-р Зеки Ѓурел ја претстави филозофијата на Ахмед Јесеви. 
проф. д-р Махмут Челик го претстави писателот и преведувачот 
Илхами Емин и неговата книга „Просветлувања или жив под земја“.

• Се одржа Втората меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ 
- филологија, култура и образование од 10-12 маj 2017 година на 
Филолошкиот факултет при Воронешкиот државен универзитет. 
Конференцијата е во организација на Филолошкиот факултет 
при Воронешкиот државен универзитет (Воронеж, Русија) и 
Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ (Штип, 
Македонија). 

• Неговата Екселенција, амбасадорот на Р. Италија г. Карло Ромео, 
на 17 мај 2017 г. беше во посета на Филолошкиот факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, каде што присуствуваше 
на предавања на професорите м-р Ана Стефановска, докторанд од 
Универзитетот во Падова на тема „Просторот во италијанскиот 
неореализам“ и проф. Алфонсо Амендола од Универзитетот во 
Салерно на тема „Расказ во форма на роза“.

• На 18 мај 2017 (четврток), проф. д-р Виолета Димова од Катедрата за 
македонски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет при УГД 
одржа работилница наловена како „ТОМАС МАН ВО ПОТРАГА 
ПО СОВРШЕНАТА УБАВИНА!?“ за студентите германисти од 
Филолошкиот факултет при УГД.

• Проф. д-р Марија Леонтиќ, раководител на Групата за турски 
јазик и книжевност и доц. д-р Хусејин Озбај, наставник на Гази 
Универзитетот во Анкара на 26 мај 2017 година беа во пријателска 
посета на Институтот „Јунус Емре“ во Анкара, Република Турција, 
при што проф. д-р Марија Леонтиќ во името на Универзитетот 
„Гоце Делчев“, деканот на Филолошкиот факултет, доц. д-р Драгана 
Кузмановска, врачи Благодарница од името на Универзитетот „Гоце 
Делчев за соработката на Инстититутот „Јунус Емре“ во Анкара со 
Групата за турски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев“.

• Од 22 до 26 мај 2017 година се одржа Осмиот меѓународен конгрес 
на турскиот јазик во Анкара што традиционално се одржува од 1932 
година. Марија Леонтиќ настапи со реферат под наслов „Книги 
што се подготвени и што се користат на Групата за турски јазик и 
книжевност при Универзитетот ’Гоце Делчев’ за учење и предавање 
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на турскиот јазик“.
• На 30 мај 2017 година, во Домот на културата „Крсте Петков 

Мисирков“ во Свети Николе, проф. д-р Виолета Димова од 
Филолошкиот факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и 
проф. д-р Мито Спасевски од Педагошкиот факултет „Св. Климент 
Охридски“ на УКИМ - Скопје ги промовираа книгите: антологија на 
најсовремената македонска поезија за деца и млади „Тоа сум јас“ и 
книгата „Нови штурци“. Тие ја промовираа и заедничката поетска 
книга на Христо Петрески и Трајче Кацаров: „Песни поголеми од 
книгата“, со песни посветени на децата и младите.

• Ирина Мазгански, студентка на Филолошкиот факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип, на Катедрата за 
германски јазик и книжевност ја доби германската стипендија 
од ДААД (Германска агенција за академска размена) и летово 
оствари едномесечен студиски престој во Германија, поточно на 
Универзитетот во Аахен. 

• На 27.6.2017 год, со потпишувањето на новиот ревидиран Договор 
се интензивираше соработката со Британскиот совет, кој предвидува 
можност за организирање на полагање и здобивање на меѓународно 
признати сертификати од страна на Филолошкиот факултет во 
согласност со Британскиот совет. 

• На 7 септември 2017 год. проф. д-р Аднан Исмаили и проф. д-р Марија 
Леонтиќ имаа работна средба на која се разговараше за настанокот 
и развојот на двете катедри. Се разговараше за организацијата на 
работата, наставничкиот кадар, проблемите со кои се соочуваат и 
можните решенија. 

• По повод 3 октомври, Денот на германското единство, Германската 
амбасада организираше свечен прием, на кој беа поканети многубројни 
гости од политиката, стопанството, културата и од дипломатскиот 
кор во Македонија. Деканката на Филолошкиот факултет од Штип 
имаше можност да поразговара со германскиот амбасадор, како и 
со претставниците од другите асоцијации чија дејност е поврзана 
со промовирање на германскиот јазик и германската култура во 
Македонија.

• Денот на германското единство, 3 октомври, беше одбележан во 
Штип во организација на Катедрата за германски јазик и книжевност 
на Филолошкиот факултет во Штип со предавањето на тема 
„Обединувања и поделби на Германија“, кое го одржа еминентниот 
проф. д-р Петер Рау.

• Студентите од Групата за германски јазик и книжевност – Штип на 
16.10.2017 год. беа во посета на една несекојдневна интерактивна 
изложба во Скопје со наслов „Германија, земја на пронајдоци - 
истражувачка сложувалка“, во Кинотека на Македонија, каде 
што имаа можност да бидат внесени во историјата на германските 
откритија и пронајдоци. На турата со водич во вид на рели, 
студентите беа запознаени со историските откритија и со напредните 
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иновации од областа на информатиката, енергијата, комуникацијата, 
мобилноста, медицината, оптиката и материјалите. Организатори се 
Гете-институтот во соработка со здруженијата „Фрауенхофер“ и 
„Макс-Планк“ .

• Филолошкиот факултет во соработка со Здружението на преведувачи 
и толкувачи на Република Македонија организира работилница за 
преведување и толкување, под наслов: „Преводот и толкувањето 
во сите свои облици“. Како дел од настанот беше и претставување 
на Конкурсот за најдобар млад преведувач под наслов: „Наградата 
Вавилон како поттик за младите преведувачи“, која секоја година 
традиционално ја доделува Делегацијата на ЕУ и Здружението на 
преведувачи и толкувачи на Република Македонија. Работилницата 
се одржа на 13.10.2017 год. во рамките на проектот „Стекнување 
и развивање на преведувачко-толкувачките компетенции кај 
студентите на насоката за преведување и толкување преку примена 
на најновите транслатолошки достигнувања и технологии“.

• Во амфитеатарот на Филолошки факултет – Штип беше промовирана 
книгата “Methoden des fremdsprachlichen Deutscunterrichts” oд д-р 
Валентина Илиева од УКЛО-Битола (18.10.2017 г.)

• Почесниот конзул на Р.Австрија во Македонија д-р Валентина 
Илиева на 26 октомври 2017 год. во Штип одржа предавање на тема 
„Австрискиот национален празник“ по повод Националниот празник 
на Австрија, во организација на Катедрата за германистика.

• Деканката на Филолошкиот факултет д-р Драгана Кузмановска 
беше на прием кај австриската амбасадорка по повод одбележување 
на Националниот празник на Австрија, 26 октомври. 

• Во рамките на манифестацијата „Фестивал на новиот германски 
филм“ што се одржа од 13 до 27 ноември 2017 год. на отворањето 
на фестивалот деканката на Филолошкиот факултет д-р Драгана 
Кузмановска имаше средба со претставници од културното аташе на 
Амбасадата на Р. Германија

• По повод патрониот празник на гимназијата „Славчо Стојменски“, 
значаен партнер на Филолошкиот факултет, претставници од 
Филолошкиот факултет присуствуваа на свеченоста и му врачија 
благодарница за успешна соработка на директорот Ристо Петковски. 

• На 22.6.2016 год се одржа состанок на претставник од Филолошкиот 
факултет (Даринка Маролова) со главниот менаџер на ПСД-Груп, 
Љубљана, г. Драган Шибанц во хотел GRAND PLAZA (Tафталиџе, 
Скопје) во врска со продолжување и продлабочување на соработката 
меѓу Филолошкиот факултет и ПСД-Груп, во насока на организирања 
на разни проекти и водење на тековните проекти, обезбедувања на 
компјутери и Традос-лиценци за алатки за електронски-потпомогнато 
преведување за потребите на факултетот, обуки за вработените итн.

• Во текот на целата година се одржуваа тековни активности во 
рамките на проектот „Ментор“.

• Во текот на целата година се одржуваа тековни активности во рамките 



Годишен извештај

781

на проектот „Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките 
компетенции кај студентите на насоката за преведување и толкување 
преку примена на најновите транслатолошки достигнувања и 
технологии“.

• Во текот на мај 2017 год. вработените на Филолошки факултет активно 
учествуваа во проектот „Отворени денови на УГД“ со презентации 
поврзани со можностите за студирање, наменети за учениците од 
4 година, матурантите од средните училишта во Штип, Куманово, 
Струмица, Прилеп, Кочани, Виница, Кавадарци и Гевгелија. 

• Претставници од Филолошкиот факултет, меѓу кои и деканката 
присуствуваа на трибината „Да се биде учител...“ по повод денот на 
учителите, на 5 октомври 2017 год. во организација на Факултетот за 
образовни науки – Штип. 

• На 10 април 2017 год. претставници од Филолошкиот факултет 
учествуваа на работилницата во рамките на ЕУ твининг проектот 
„Развивање на соработка помеѓу високообразовните институции, 
приватниот сектор и релевантните органи“, кој се спроведува во 
рамки на Министерството за образование и наука, а се одржа во 
Кампус 4. Работилницата е наменета за членови на факултетите 
коишто се вклучени во студиски и истражувачки педагошки програми 
(т.е. академски кадар од факултетите вклучен во педагошки студиски 
програми за претшколска возраст, основно и средно образование). 

 
 ИНСТИТУТ ЗА ЈАЗИЦИ 
• Извештајот за работата на Институтот за јазици при Филолошкиот 

факултет за периодот од 16 септември 2016 год. до 15 септември 2017 
год. претставува сумирање на резултатите и осврт на реализираните 
цели и задачи кои произлегуваат од Правилникот за работа на 
Институтот за јазици на Филолошкиот факултет при Универзитетот 
„Гоце Делчев – Штип. Во продолжение е даден детален опис на 
наведените активности во академската 2016/2017 година.

• Курсот по македонски јазик за странски кандидати се изведува во две 
нивоа: A1 ниво и А2 ниво. И во двете нивоа наставата се изведува со 
фонд од 20 часа неделно во траење од по три месеци или вкупно 240 
часа во текот на семестарот за А1 ниво  и 240 часа за А2 ниво.

• За наставата по македонски јазик за странци – А1 и А2 ниво се 
користат следните учебници:

1. Зборувате ли македонски? - почетен курс за странци (учебник) 
автори: Марија Кусевска и Лилјана Митковска;

2. Зборувате ли македонски? - почетен курс за странци (работна 
тетратка) автори: Елени Бужаровска и Татјана Гочкова-Стојановска;

3. Божилак - македонски јазик за странци (почетно рамниште) автори: 
Татјана Гочкова - Стојановска и Искра Пановска – Димкова.

 
 Административна работа

Административните работи и водењето на архивата и деловодните 
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книги на Институтот за јазици ги врши референтот на Институтот за 
јазици Јулијана Денкова, референт на Филолошки факултет.

Освен претходните активности, Институтот за јазици постојано 
врши проверка на познавање на македонски јазик за странци и познавање 
на  странски јазици за кои издава соодветни потврди. Во однос на ова, во 
текот на академската 2016/2017 година имавме следна бројка на издадени 
потврди:
1. познавање на англиски јазик вкупно 62 потврди;
2. познавање на македонски јазик: вкупно 10 потврди;
3. познавање на руски јазик: вкупно 2 потврди.

Овие потврди се издаваат по цена од 1200 денари согласно со 
Ценовникот на Институтот за јазици.

Издадени се и 2 потврди на странски студенти за посетување на курс 
по македонски јазик по цена од 100 денари.

Годишен извештај за 2016/2017 година за странските студенти 
(зимски семестар), проф. Станка Коцева

Курсот по македонски јазик за интернационалните студенти се 
изведува во две нивоа: A1 ниво и А2 ниво. Две групи со А1 ниво  ја започна 
својата настава во октомври.

Првата група беше водена од проф. Станка Коцева. Во неа имаше 
24 студенти. Со работа се започна на 3 октомври 2016 год. Подоцна од 
еден месец пристигнаа дополнително двајца студенти за кои им беше 
организиран  курс со цел да го надополнат изгубеното време. Истите многу 
ретко беа присутни на наставата и заедно со уште двајца студенти не го 
положија усниот испит.  Текот на наставата се изведуваше по претходно 
изработениот наставен план, четири дена во неделата по пет наставни 
часа. Наставата се одвиваше секој вторник, среда, четврток и петок во 
просториите на ФОН. Наставата почнуваше во 15.30 ч., а завршуваше во 
19.30 ч., од вторник  до четврток, во предавална 8, а во петок наставата 
почнуваше во 13.30 ч. до 17.30 ч. во предавална 6. Се одржаа вкупно 240 
часа, колку што всушност беа предвидени за првото ниво за курсот по јазик. 
Наставата беше редовно проверувана и надгледувана од раководителот на 
Институтот за јазици доцент д-р Драгана Кузмановска. За сите проблеми 
и отсуство поради оправдани причини на раководителот се доставувани 
мејлови, а истите часови се дополнително одржани.

Наставата се одвиваше според програмата со редовно правење на 
контролни задачи и вежби со цел за подобро разбирање на македонскиот 
јазик. Часовите  редовно ги посетуваа 80% од студентите, воедно поради 
тоа истите немаа проблем во совладувањето на материјалот и го положија 
испитот. Испитот имаше писмен и устен дел. Писмениот дел се одржа 
на 19.12.2017 год. во 14.00 часот во просториите на ФОН, а усниот дел 
се одржа на 26.12.2017 год. На усниот дел немаше студенти кои не го 
положија испитот.

Годишен извештај за 2016/2017 година за странските студенти 
(зимски семестар), м-р Марија Соколова
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Курсот по македонски јазик за интернационалните студенти се 
изведува во две нивоа: A1 ниво и А2 ниво. И во двете нивоа наставата 
се изведува со фонд од 20 часа неделно во траење од по три месеци или 
вкупно 240 часа во текот на семестарот за А1 ниво и 240 часа за А2 ниво.

Втората група за А1 ниво кај м-р Марија Соколова имаше 15 студенти. 
Наставата се одвиваше во периодот од 3 октомври до 22 декември 2016 
година. На самиот почеток на наставата не беа присутни сите студенти, 
бидејќи некои од нив имаа проблеми со документите за престој, но по 
нивното доаѓање тие беа редовни на предавањата и брзо го совладуваа 
материјалот. За кратко време веќе зборуваа и разбираа македонски јазик 
на основно ниво. 

Наставата по македонски јазик кај дипл. професор м-р Марија 
Соколова се одвиваше во два термина: понеделник, вторник и среда од 
16 до 20 часот и во сабота од 10 до 14 часот во предавалните 7 или 8 на 
Факултетот за образовни науки и во понеделник, вторник и петок од 11 до 
15 часот во предавалните 3 или 5 на Економскиот факултет и во сабота од 
10 до 14 часот во предавалните 7 или 8 на Факултетот за образовни науки.

На часовите на студентите покрај предавањата им се даваа и контролни 
задачи и вежби со цел за подобро усвојување на новите наставни единици. 
Часовите се одвиваа под контрола на доц. д-р Драгана Кузмановска, која е 
раководител на Институтот за јазици и декан на Филолошкиот факултет. 

Редовноста на студентите се регулира преку евидентни листи каде 
што секојдневно тие се обврзани да се потпишуваат. Овие евидентни листи 
по завршување на курсот се предаваат во Архивата на Ректоратот. Инаку 
секој студент има свое портфолио каде се чуваат неговите тестови и 
документи, во случај да му биде потребен некој од тие документи. Откако 
студентите ги положуваат испитите по македонски јазик А1 и А2 ниво тие 
добиваат сертификати за истите.

Писмениот и усниот испит за А1 ниво беа одржани на 23.12.2016 г. и 
26.12.2016 г. на Факултетот за образовни науки. Испитите беа спроведени 
од комисија од Филолошкиот факултет во состав: декан доц. д-р Драгана 
Кузмановска, виш лектор м-р Снежана Кирова и виш лектор м-р Билјана 
Иванова, со присуство на предавачите. Од првата група на дипл. професор 
м-р Марија Соколова испитот за А1 ниво го полагаа 15 студенти) и сите 
положија.

Годишен извештај за учебната 2016/2017 година за странските 
студенти (летен семестар), професор Станка Коцева

Курсот по македонски јазик за интернационалните студенти се 
изведува во две нивоа: A1 ниво и А2 ниво. Групите со А1 ниво  ја започна 
својата настава во месец октомври, една група.

Беше водена од професор Станка Коцева. Во неа имаше 25 студенти. 
Со работа се започна на 1 февруари 2017 г. Наставата се изведуваше 
по претходно изработениот наставен план, четири дена во неделата по 
пет наставни часа. Наставата се одвиваше секој понеделник, вторник, 
четврток и петок, во просториите на ФОН. Наставата почнуваше во 13.30 
ч., а завршуваше во 17.30 ч., од вторник до четврток, во предавална 8. 
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Се одржаа вкупно 240 часа, колку што всушност беа предвидени за 
првото ниво за курсот по јазик. Наставата беше редовно проверувана и 
надгледувана од раководителот на Институтот за јазици доц. д-р Драгана 
Кузмановска. За сите проблеми и отсуство поради оправдани причини на 
раководителот се доставувани мејлови, а истите часови се дополнително 
одржани.

Наставата се одвиваше според програмата со редовно правење на 
контролни задачи и вежби се со цел за подобро разбирање на македонскиот 
јазик. Завршниот испит имаше писмен и устен дел. Писмениот дел се 
одржа на 21.4.2017 г. во 14 часот во просториите на ФОН, а усниот дел се 
одржа на 25.4.2017 г. Писмениот дел не го положија 6 студенти. Тројца го 
преполагаа истиот и истиот го положија двајца. Тројца пак не можеа да го 
полагаат усниот испит поради заминување во Турција. Само еден од нив 
Шабан Јилмаз го полагаше усниот испит во септември.

Членовите на Институтот за јазици, согласно со Правилникот на ИЈ, 
редовно одржуваат консултации и вршат проверка на знаењата на странски 
јазик на нематичните факултети при УГД на крајот од семестарот во кој 
се учи одредениот странски јазик (англиски, германски, руски, шпански, 
француски и италијански).

Како заклучок од горенаведеното да кажеме дека Институтот 
успешно организира настава по македонски јазик за странци во 
академската 2016/2017 за една група поради намалениот број на кандидати 
– странски студенти. Во декември кандидатите полагаа рамниште А1 пред 
предметните наставници и раководителот. На усниот дел немаше студенти 
кои не го положија испитот. Во април кандидатите полагаа рамниште А2, 
исто така пред предметниот наставник и раководителот, но 6 студенти 
немаа доволно поени за устен испит. Од овие кандидати 3 подоцна повторно 
полагаа рамниште А2 и го положија испитот.

Институтот константно инсистира на редовноста на кандидатите, 
редовно проверување на наставата, давање дополнителни материјали, 
контролни тестови итн. 
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ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

Вовед 
Извештајот за работата на деканот на Правниот факултет за периодот 

од 15 септември 2016 до 15 септември 2017 година претставува сумирање 
на резултатите и осврт на реализираните цели и задачи кои произлегуваат 
од стратегијата за развој на Факултетот.

Формирање на Факултетот
Правниот факултет е основан со Закон за основање на државен 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип („Сл.весник на РМ“ бр.40 од 30.3.2007 
година) и согласно со чл.114 од Статутот на УГД – Штип е редовна членка 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. 

Организациона поставеност на факултетот – Наставно-научен 
совет

Наставно-научниот совет е стручен орган и орган на управување на 
Факултетот. Наставно-научниот совет го сочинуват избраните редовни и 
вонредни професори, доценти како и претставници на соработниците и 
студентите.

Декан
Ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ проф. д-р Блажо Боев на 

ден 15.9.2015 со Одлука дел.бр. 0204-968/8 од 15.9.2015 година го избра 
проф. д-р Јован Ананиев за декан на Правниот факултет. Со Одлука 
на Универзитетскиот сенат дел.бр. 0201-970/16 од 15.9.2015 година е 
потврдена Одлуката за избор проф. д-р Јован Ананиев за декан на Правниот 
факултет. 

Наставно-научниот совет на Правен факултет со Одлука дел бр.1102-
237/2 од 17.9.2015 година за продекан на Правен факултет е избрана доц. 
д-р Олга Кошевалиска.

Наставно-научниот совет на Правен факултет со Одлука дел 
бр.1102-166/4 од 12.9.2016 година за продекан за замена на доц. д-р Олга 
Кошевалиска на Правен факултет е избрана доц. д-р Борка Тушевска.

 
Структура 

Р. б Име и презиме Звање
Во редовен 

работен 
однос

Со 
договор за 

ангажирање
1. Д-р Јован Ананиев редовен професор да

2. Д-р Војо Беловски вонреден професор да

3. Д-р Игор 
Камбовски вонреден професор да



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

786

4. Д-р Јадранка 
Денкова вонреден професор да

5. Д-р Андон 
Мајхошев вонреден професор да

6. Д-р Страшко 
Стојановски вонреден професор да

7. Д-р Борка 
Тушевска вонреден професор да

8. Д-р Ивица 
Јосифовиќ вонреден професор да

9.
Д-р Сузана 
Џамтоска 
Здравковска

доцент да

10. Д-р Олга 
Кошевалиска доцент да

11. Д-р Дејан Маролов доцент да

12. Д-р Кристина 
Мишева доцент да

13.
Д-р Ана 
Никодиновска 
Крстевска

доцент да

14. Д-р Марија 
Амповска доцент да

15. Д-р Димитар 
Апасиев доцент да

16. Д-р Милица 
Шутова доцент да

17. М-р Елена 
Максимова асистент докторанд да

18. Д-р Тодор 
Витларов

насловен вонреден 
професор / да

19. Д-р Лазар Нанев насловен вонреден 
професор / да

20. Д-р Јасмина 
Димитриева насловен доцент / да

21. Д-р Жанета 
Попоска насловен доцент / Да

22. Д-р Јован 
Андоновски насловен доцент / да

23. Љубица Медарска 
Апостолова секретар да /

24. Маргарета 
Алчинова технички секретар да /



Годишен извештај

787

25. Мирјана 
Максимова

реф.на студентски 
прашања - Кочани да /

26. Невенка Ронкова реф.на студентски 
прашања - Штип да /

27. Аница Удовалиева реф.на студентски 
прашања - Струмица да /

Катедри 
Катедра по политички и правно-политички науки (раководител 

на катедрата е проф. д-р Јадранка Денкова)
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната 

дејност во сферата на државата, општеството, правните и политичките 
теории, процесите на управување, човековите права историскиот развој 
на категориите држава и право и општествените и политичките системи

Катедра по граѓанско право (раководител на катедрата е проф. 
д-р Игор Камбовски)

Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната 
дејност во сферата на основните категории на граѓанското право, судските 
постапки во граѓанската област, сопственичките односи, семејните 
односи, наследните односи, облигационите односи и специфичната пракса 
во граѓанската сфера во рамките на Европската Унија.

Катедра по деловно право (раководител на катедрата е доц. д-р 
Кристина Мишева)

Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната 
дејност во сферата на трговските односи, царината, шпедицијата, 
транспортот, правните односи врзани за трговските друштва, финансиите, 
управувањето во рамките на една стопанска организација, трудовите 
односи и специфичната материја врзана за европското деловно право.

Катедра по казнено право (раководител на катедрата е доц. д-р 
Олга Кошевалиска)

Врши координација и развој на научно-истражувачката и наставната 
дејност во сферата на основите институти и односи во казненото право, 
казнената постапка, криминалитетот, затворскиот ситем и креирањето 
на криминална политика. Исто така, овде се опфатени и прашањата кои 
се однесуваат на меѓународното казнено право и меѓународната казнено-
правна судска пракса.

Катедра по меѓународни односи и европско право (раководител 
на катедарата е доц. д-р Ана Никодиновска-Крстевска)

Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната 
дејност во сферата на институциите и регулативата на Европската Унија, 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

788

политиките во Европската Унија, меѓународното право, меѓународните 
организации и институции како и меѓународните политички односи.

Катедра по новинарство и медиуми
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната 

дејност во сферата на комуникациите, теоријата на новинарство, разните 
техники на новинарство, односите со јавноста, организацијата на 
медиумите, медиумските политики и регулацијата на медиумскиот сектор.

Извештај од одржаните седници на наставно-научните 
139. седница, 12.9.2016 год.

1. Одлука за избор на доц. д-р Борка Тушевска Гавриловиќ за продекан 
како замена на доц. д-р Олга Кошевалиска која е на породилно 
боледување.

2. Одлука за прифаќање на иницијативи за покренување на постапка 
за предвремен избор во повисоко звање насловен вонреден професор 
за наставно-научната област меѓународно јавно право на д-р Жанета 
Попоска.

3. Одлука за измена на Одлуката дел.бр. 1102-107/5 од 12.5.2016 година 
за покриеност на наставата за втор циклус за учебната 2016/2017.

4. Одлука за ангажирање на Сотир Костов како стручњак од пракса.
5. Одлука за ангажирање на Душко Миновски како стручњак од пракса. 
6. Одлука за утврдување на членови на ННС за зимски семестар 

2016/2017 година на Правен факултет.
7. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 

оценка на магистерскиот труд на кандидатот Елена Ѓеорѓиева под 
наслов „Позитивни и негативни последици од примената на Законот 
за стекнување на државјанството во Република Македонија“.

8. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Марија Василевска под 
наслов „Европската унија и предизвиците“.

9. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/25 од 12.9.2016 
година од проф. д-р Војо Беловски.

10. Одлука за одобрување на превоз до Државен универзитет во Тетово.
11. Одлука за активирање на студии на студент Ана Крмова.
12. Одлука за мирување на студии на Ирена Љотевска
13. Одлука за промена на статус на студент Глигор Коцев.
14. Одлука за за промена на статус на студент Давор Малиновиќ.
15. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/14 од 12.9.2016 г. од 

студент Далиборка Митевска. 
16. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/10 од 12.9.2016 г. од 

студент Ивана Вучева.
17. Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-14/10 од 12.9.2016 година 

и бр. 1005-17/23 од 12.9.2016 година од студент Димитар Ѓорѓиев.
18. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-14/9 од 12.9.2016 година 

од студент Стојан Петрески Симјаноски.
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19. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд 
од студентот Верче Божинова под наслов „Нормативни акти“ и за 
ментор е одреден доц. д-р Дејан Маролов.

20. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од 
студентот Игор Атанасовски под наслов „Управување со акционерско 
друштво со посебен осврт на едностепениот систем на управување“ и 
за ментор е одреден доц. д-р Кристина Мишева.

21. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд 
од студентот Марјан Павловски под наслов „Слободно движење на 
работниците: европска реалност и потреба“ и за ментор е одреден 
проф. д-р Андон Мајхошев.

22. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд 
од студентот Мирјана Панчурова под наслов „Административни 
договори“ и за ментор е одреден проф. д-р Јадранка Денкова.

23. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд 
од студентот Никола Лефков под наслов „Трансформација на 
партискиот систем во Република Македонија“ и за ментор е одреден 
проф. д-р Јован Ананиев.

24. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од 
студентот Трајче Крстев под наслов „Социјален дијалог во РМ“ и за 
ментор е одреден проф. д-р Андон Мајхошев.

25. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од 
студентот Павлинка Барбутова под наслов „Акти на администрацијата 
во РМ“ и за ментор е одреден проф. д-р Јадранка Денкова.

26. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од 
студентот Арслан Омерагиќ под наслов „Дипломатски привилегии и 
имунитети (меѓународно правна регулатива и примери од пракса“ и 
за ментор е одреден доц. д-р Дејан Маролов.

27. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од 
студентот Илија Арсов под наслов „Советот на Европа – промоција 
на вредности и заедништво“ и за ментор е одреден доц. д-р Љупчо 
Сотироски.

28. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит 
од студентот Кристина Атанасова под наслов „Извори на трудовото 
право: меѓународно и национални извори на трудовото право“ и за 
ментор е одреден проф. д-р Андон Мајхошев.

29. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/78 од 9.9.2016 година 
од студент Димитар Горѓиевски.

140. седница, 4.10.2016 год.
1. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1102-107/4 од 

12.5.2016 година за покриеноста на наставата за прв циклус на студии 
(зимски и летен семестар) за учебната 2016/2017 година на Правен 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

2. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1102-166/5 од 
16.9.2016 година за покриеноста на наставата за втор циклус на 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

790

студии (зимски и летен семестар) за учебната 2016/2017 година на 
Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

3. Одлука за измена на Одлука дел.бр. 1102-166/23 од 16.9.2016 утврдување 
на составот на Наставно-научниот совет, за зимскиот семестар во 
учебната 2016/2017 година на Правниот факултет. 

4. Одлука за усвојување на рецензија за ракописот со наслов „Скрипта 
по предметот Човекови права“ од авторот наслов. доц. д-р Жанета 
Поповска.

5. Одлука за усвојување на рецензија за ракописот со наслов „Практикум 
по предметот Човекови права“ од авторот наслов. доц. д-р Жанета 
Поповска.

6. Одлука за признавање на кредити - поени на студентите од Правен 
факултет кои учествување на летната школа која беше во 
организација на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип и Правен факултет при Државен Универзитет во Тетово.

7. Одлука за ангажирање на стручњак од пракса Мајкл Шулц.
8. Одлука за преземање на преостанати обврски на одредени предмети кои 

ги предаваше доц. д-р Љупчо Сотироски.
9. Одлука за надомест на трошоците за лекторирање на трудовите од 

студентите.
10. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 

оценка на магистерскиот труд на кандидатот Далибор Трајков под 
наслов „Улогата на полицијата во новиот модел на кривичната 
постапка во Република Македонија“.

11. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Нико Китани под наслов 
„Развојот и независноста на медиумите во Република Албанија“.

12. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Билјана Стоилова под 
наслов „Улогата на Народниот правобранител како контролор на 
работата на државните органи“.

13. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд 
на кандидатот Спасе Николов под наслов „Остварување на право 
за пензија врз основа на меѓународни конвенции за пензиски стаж 
остварен во странство“.

14. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд 
на кандидатот Димитар Ѓорѓиевски под наслов „Трансформација на 
инспекциските служби во РМ основа за ефективност на државната 
управа и државната власт“.

15. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на 
кандидатот Анита Крстеска под наслов „Вредностите и принципите 
на евроинтеграцијата и проширувањето на Европската Унија“.

16. Одлука за измена на Одлука дел. бр. 1102-155/30 од 31.8.2016 година за 
формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд, под наслов 
„Европските институции и влијанието врз европската интеграција“ 
на кандидатот Анета Џигерова.
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17. Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд под 
наслов „Придонесот за развој на Заедницата преку договорите од 
Мастрихт, Амстердам и Ница“ од кандидатот Александар Саздов. И 
за нов ментор се определува доц. д-р Ана Никодиновска Крстевска.

18. Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд под 
наслов „Вредностите и целите на Европската Унија во креирањето 
на областа на слободата, безбедност и правда“ од кандидатот Златко 
Иванов. И за нов ментор се определува доц. д-р Ана Никодиновска 
Крстевска.

19. Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд 
под наслов „Споредбено правни аспекти на семејното насилство“ од 
кандидатот Јорданка Димчева. И за нов ментор се определува доц. д-р 
Димитар Апасиев.

20. Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд под 
наслов „Југоисточниот плански регион на Република Македонија во 
процесот на регионализацијата“ од кандидатот Катерина Ѓорѓиев. И 
за нов ментор се определува проф. д-р Јован Ананиев.

21. Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд 
под наслов „Заштитата на човековите права и слободи во судските 
постапки“ од кандидатот Милица Гаврилова. И за нов ментор се 
определува проф. д-р Јован Ананиев.

22. Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд под 
наслов „Заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ“ од 
кандидатот Марјан Јорданов. И за нов ментор се определува доц. д-р 
Ана Никодиновска Крстевска.

23. Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд 
под наслов „Предности и слабости на медијацијата во кривичната 
постапка“ од кандидатот Mарина Ташкова. И за нов ментор се 
определува наслов.вон.проф. д-р Лазар Нанев.

24. Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд 
под наслов „Болоњската декларација и високото образование во 
Република Maкедонија“ од кандидатот Никица Георгиева. И за нов 
ментор се определува проф. д-р Јадранка Денкова.

25. Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд под 
наслов „Парламентарното право на Европската Унија и влијанието 
врз демократските процеси“ од кандидатот Надица Танчева Тулиева. 
И за нов ментор се определува доц. д-р Ана Никодиновска Крстевска.

26. Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд под 
наслов „Хармонизација на македонското законодавство со правото 
на Европската Унија од областа на правда и внатрешни работи“ од 
кандидатот Тоше Младенов. И за нов ментор се определува доц. д-р 
Ана Никодиновска Крстевска.

27. Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд под 
наслов „Поништување на арбитражни одлуки“ од кандидатот Марија 
Петкова. И за нов ментор се определува доц. д-р Дејан Маролов.

28. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/29 од 4.10.2016 година 
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од доц. д-р Дејан Маролов.
29. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/27 од 3.10.2016 година 

од проф. д-р Јадранка Денкова.
30. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/28 од 3.10.2016 година 

од доц. д-р Кристина Мишева.
31. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/30 од 4.10.2016 за 

плаќање на котизација за труд на доц. д-р Кристина Мишева.
32. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/22 од 28.9.2016 

поднесено од студент Марија Тондева.
33. Одлука за одобрување на Барање бр. 1005-22/26 од 3.10.2016 година од 

Тања Ѓоргиева Адамческа.
34. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/24 од 3.10.2016 г. од 

студент Трајче Манасиев.
35. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/25 од 3.10.2016 година 

поднесено од студент Маја Жежовска.
36. Одлука за одобрување на Барањето бр.1005 – 11/5 од 3.10.2016 година 

од Верица Чушкова.
37. Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-15/5 од 3.10.2016 година 

и бр. 1005-17/27 од 3.10.2016 година од студент Тања Ѓоргиева 
Адамческа.

38. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/13 од 16.9.2016 г. од 
студент Бојана Тимова.

39. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/12 од 16.9.2016 г. од 
студент Габриела Кирова.

40. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/17 од 3.10.2016 г. од 
студент Зорица Алачева.

41. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/16 од 3.10.2016 г. од 
студент Кирил Ѓеорѓиев.

42. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/23 од 3.10.2016 г. од 
студент Милена Дисевска.

43. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/15 од 3.10.2016 г. од 
студент Марија Спасова.

44. Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-14/12 од 3.10.2016 г. и бр. 
1005-17/26 од 3.10.2016 од студент Ивана Атанасовска.

45. Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-14/11 од 3.10.2016 година 
и бр. 1005-17/25 од 3.10.2016 година од студент Кирил Трајков.

46. Одлука за одобрување на Барањeто бр. 1005-17/24 од 28.9.2016 година 
од студент Емељ Каракаш.

47. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд 
од студентот Дамир Куртовиќ под наслов „Советот на Европа како 
пример за регионална меѓународна организација“ и за ментор е 
одреден доц. д-р Дејан Маролов.

48. Предлог-мислење за одобрување на барањето од студент на прв циклус 
Никола Гудев.

49. Предлог-мислење за одобрување на Барањето од студент Стефанија 
Дончева.
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50. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/109 од 26.9.2016 
година од студент Драган Торов.

51. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/112 од 26.9.2016
година од студент Благој Ристов.
52. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/119 од 27.9.2016 година 

од студент Јелена Ангелова.
53. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/76 од 9.9.2016 година 

од студент Марјан Јорданов.
54. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/110 од 26.9.2016 година 

од студент Магдалена Николова.
55. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/111 од 26.9.2016 година 

од студент Стојан Парчеклиев.

141. седница, 1.11.2016 год.
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс за избор на 

еден наставник во насловно звање доцент за наставно-научна област 
уставно право, и тоа е д-р Јасмина Димитриева-Најданова.

2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во насловно звање доцент за наставно-научната област 
уставно право.

3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурс за избор 
на еден наставник во насловно звање вонреден професор за наставно-
научна област меѓународно јавно право, и тоа е д-р Жанета Поповска.

4. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во насловно звање вонреден професор за наставно-
научната област меѓународно јавно право. 

5. Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на деканот 
за период од 15.9.2015 до 15.9.2016 година.

6. Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и програма за 
издавачка дејност за 2017 година на Правен факултет. 

7. Одлука за одредување на ментори за студиските програми на 
генерацијата 2016/2017 на студиските програми на Правен факултет.

8. Одлука за замена на член во Одборот за соработка и доверба со јавноста 
на Правен факултет од редот на наставниците поради породилно 
боледување на досегашниот член доц. д-р Олга Кошевалиска. 

9. Одлука за организирање на превоз за посета на Берзата на хартии од 
вредност на Р.Македонија.

10. Одлука за организирање на превоз за посета на Македонска музичка 
индустрија во Скопје.

11. Одлука за усвојување на завршен извештај за научноистражувачкиот 
проект под наслов „Капацитет на партиципативност и транспарентност 
при носење на одлуки во единиците на локална самоуправа во источен 
плански регион“, чиј главен истражувач е проф. д-р Јован Ананиев.

12. Одлука за усвојување на листа на теми за дипломски труд/завршен 
испит за учебната 2016/2017 година.

13. Одлука за усвојување на листа на теми за магистерски труд за 
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учебната 2016/2017 година.
14. Одлука за формирање на комисија за упис на студенти на втор циклус 

на студии за учебната 2016/2017 година.
15. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 

оценка на магистерскиот труд на кандидатот Виктор Ангеловски под 
наслов „Злоупотреба и заштита на детскиот труд“. 

16. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Димитар Ѓеорѓиевски 
под наслов „Трансформација на инспекциските служби во Република 
Македонија – основа за ефективност на државната управа и државната 
власт“. 

17. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Спасе Николов. 

18. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на 
кандидатот Кристина Стоилковска од наслов „Примена на начелото 
на идивидуализација на казната во контекст на Законот за одредување 
на видот и одмерување на висината на казната“.

19. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на 
кандидатот Благица Спасева под наслов „Вештачењето како доказно 
средство во кривичната постапка“. 

20. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот 
труд на кандидатот Магдалена Николова под наслов „Религијата и 
религиските заедници во Република Македонија: поврзаноста на 
религијата во државата, политиката и правото“. 

21. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/32 од 26.10.2016 
година од проф. д-р Јован Ананиев.

22. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/31 од 26.10.2016 
година од проф. д-р Јован Ананиев.

23. Одлука за одобрување на Барањето дел. бр. 0801-2/34 од 31.10.2016 
за плаќање на котизација на труд во износ од 150 евра во денарска 
противредност денари за објавување во меѓународното научно 
списание European Journal of Bisiness and Social Sciences со наслов 
„Contemporary trends and prospects of practical training for students in 
the public and private sector in the Republic od Macedonia“ од авторите 
доц. д-р Кристина Мишева, доц. д-р Борка Тушевска и доц. д-р Олга 
Кошевалиска.

24. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/30 од 31.10.2016 
поднесено од студент Елена Величковска.

25. Одлука за одобрување на Барање бр. 1005-22/28 од 28.10.2016 година 
од Маја Тодоровска.

26. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/29 од 31.10.2016 г. од 
студент Наталија Велкова.

27. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/27 од 17.10.2016 г. од 
студент Петре Чукниев.

28. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/18 од 17.10.2016 г. од 
студент Петре Чукниев.
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29. Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-14/13 од 31.10.2016 
година и бр. 1005-17/30 од 31.10.2016 година од студент Ирена 
Пешкирска.

30. Одлука за одобрување на Барањeто бр. 1005-17/28 од 28.10.2016 
година од студент Ивана Зафировиќ.

31. Одлука за признавање на предиспитни активности на студентите:
Ивана Саздовска бр. на индекс 071760, и се признаваат предиспитните 

активности по предметот Трудово право, предмет кој студентката го има 
слушано на насока Правни студии – модул Казнено право – Штип.

Елисавета Бумбарева бр.на индекс 071773, се признаваат 
предиспитните активности по предметите Политички систем, Трговско 
право, Казнено процесно право, Спорт и рекреација и се признава 
потписот од професорот, предмети кои студентката го има слушано на 
насока Правни студии – модул Казнено право – Штип.
32. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од 

студентот Ленче Стоименовска под наслов „Остварување и заштита 
на правата, обврските и одговорностите од работните односи“ и за 
ментор е одреден проф. д-р Војо Беловски.

33. Одлука за прием на втор циклус на Баже Милев.
34. одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски 

труд од студентот Сибел Демирова под наслов: „Утврдување на 
криминалистичкото значење на особините на личноста во развивање 
и откривање на деликвентното однесување на малолетните 
деликвенти“, и за ментор е одреден проф. д-р Стеван Алексоски.

35. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-19/2 од 26.10.2016г. од 
студент Ивана Стојанова.

36. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-19/1 од 26.10.2016г. од 
студент Кристина Манева.

37. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-19/3 од 28.10.2016г. од 
студент Сашка Вељковска.

38. Предлог-мислење за одобрување на барањето бр.1005-27/22 од 
17.10.2016 година од Наташа Танчева.

39. Одлука за одобрување на Барањето бр.1005-10/1 од 3.10.2016 година 
од студентот на прв циклус Димитар Ѓорѓиев.

40. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/92 од 26.10.2016 
година од студент Даниела Ѓурова.

41. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/39 од 26.10.2016 
година од студент Даниела Ристова Петковска.

42. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/173 од 17.10.2016 
година од студент Халид Ајдини.

43. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/167 од 13.10.2016 
година од студент Бојана Ристова.

44. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/148 од 30.9.2016 
година од студент Далибор Колевски.

45. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/176 од 17.10.2016 
година од студент Елена Арсова.
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46. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/168 од 13.10.2016 
година од студент Елизабета Ивановска.

47. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/146 од 30.9.2016 
година од студент Кире Ташевски.

48. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/90 од 26.10.2016 
година од студент Панче Андов.

49. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/178 од 17.10.2016 
година од студент Слободан Ивановски.

50. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/179 од 18.10.2016 
година од студент Симеон Рибарев.

51. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-59/115 од 7.10.2015 
година од студент Елена Арсова. 

52. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-59/114 од 9.10.2015 
година од студент Елизабета Ивановска.

53. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/176 од 17.10.2016 
година од студент Игор Петров.

54. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-59/120 од 8.10.2015 
година од студент Панче Андов.

55. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/97 од 27.10.2016 
година од студент Панче Андов.

56. Предлог - мислење за одбивање на Барањето бр.1002-82/180 од 
18.10.2016 година од студентот на втор циклус Радмила Пеева. 

142. седница, 29.11.2016 год.
1. Одлука за одобрување на Барањето дел.бр. 0801-2/36 од 28.11.2016 

година за продолжување на активностите во академската 2016/2017 
за научноистражувачкиот проект со наслов „Кадровскиот капацитет, 
потребите и развојните потенцијали на малите и средните бизниси во 
Источно-планскиот регион“.

2. Одлука за организирање на превоз на студенти до Собрание на РМ 
во Скопје.

3. Одлука за организирање на превоз на студенти до Делегацијата на 
Европската унија во Скопје.

4. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Магдалена Николова 
под наслов „Религијата и религиските заедници во Република 
Македонија“. 

5. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд 
на кандидатот Ленче Коцевска од наслов „Механизмите за заштита 
и спречување од дискриминација и нивната улога во спречувањето и 
заштитата од дискриминација во Република Македонија“.

6. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот 
труд на кандидатот Елена Арсова под наслов „Кривично правни, 
криминолошки и криминалистички карактеристики на кривичното 
дело тешка кражба – со посебен осврт врз провалите на каси“. 

7. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд 
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на кандидатот Елена Манчева под наслов „Одговорноста на јавната и 
државната администрација (законска поставеност, сегашна состојба 
и перспективи)“. 

8. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд 
на кандидатот Зорица Василева под наслов „Улогата на трудовата 
инспекција во сферата на безбедноста и здравјето при работа со 
посебен осврт во сферата на градежништвото“. 

9. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на 
кандидатот Љубица Димитрова под наслов „Ефектите од екстерното 
и интерното проверување на знаењето во процесот на основното и 
средното образование“. 

10. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Сунчица Петрова под наслов: „Спогодувањето во 
кривичната постапка“. 

11. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатот Марија Величкова под наслов: „Положбата на 
осудените лица во казнено поправните установи“. 

12. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Даниела Коцева под наслов: „Право на вработување со 
акцент на правото на вработување на инвалидните лица“. И за ментор 
при изработка на магистерскиот труд се определува проф. д-р Андон 
Мајхошев.

13. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Слаѓана Јовановска - Рунчевска под наслов: „Договорно 
стекнување право на сопственост“. И за ментор при изработка на 
магистерскиот труд се определува проф. д-р Игор Камбовски.

14. Одлука за продолжување на активностите во академската 2016/2017 
за научно – истражувачкиот проект со наслов „Кадровскиот 
капацитет, потребите и развојните потенцијали на малите и средните 
бизниси во Источно – планскиот регион“,

15. Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/37 од 29.11.2016 
година од проф. д-р Игор Камбовски.

16. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/31 од 23.11.2016 
поднесено од студент Јанка Стефанова.

17. Одлука за признавање на испити на студент Александар Иванов.
18. Одлука за признавање на испити на студент Ангел Запров.
19. Одлука за признавање на испити на студент Теодора Новеска.
20. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд 

од студентот Ивана Стојанова под наслов: „Перење пари и други 
приноси од казнено дело и финансирање на тероризам“, и за ментор е 
одреден наслов.вон.проф. д-р Лазар Нанев.

21. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд 
од студентот Кристина Манева под наслов „Хемиска кастрација во 
македонското и споредбеното казнено право“, и за ментор е одреден 
наслов.вон.проф. д-р Лазар Нанев.

22. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд 
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од студентот Дуњамин Мехмед под наслов: „ИСИД и геополичкото 
влијание“, и за ментор е одреден доц. д-р Ана Никодиновска Крстевска.

23. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/206 од 15.11.2016 
година од студент Здравко Стојановски.

24. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/115 од 1.11.2016 
година од студент Луција Кашуба.

25. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/125 од 3.11.2016 
година од студент Милена Крушарева.

26. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/124 од 3.11.2016 
година од студент Маја Николова.

27. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/208 од 15.11.2016 
година од студент Нако Ташков.

28. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/115/1 од 1.11.2016 
година од студент Сузана Данилова.

29. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/204 од 15.11.2016 
година од студент Слаѓан Спасовски.

30. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/207 од 15.11.2016 
година од студент Мирослав Аџи-Андов.

31. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/205 од 15.11.2016 
година од студент Павлинче Насевска.

143. седница, 13.12.2016 год.
1. Одлука за запишување на втор циклус на Александар Младеновски;
2. Одлука за запишување на втор циклус на Благојчо Стоименов;
3. Одлука за запишување на втор циклус на Васко Десподовски;
4. Одлука за запишување на втор циклус на Виолета Симоновски;
5. Одлука за запишување на втор циклус на Горан Пеливанов;
6. Одлука за запишување на втор циклус на Даниел Делов;
7. Одлука за запишување на втор циклус на Драгана Кнежевиќ;
8. Одлука за запишување на втор циклус на Ева Младенова;
9. Одлука за запишување на втор циклус на Елица Божиновска;
10. Одлука за запишување на втор циклус на Каролина Мицевска;
11. Одлука за запишување на втор циклус на Лазо Здравев;
12. Одлука за запишување на втор циклус на Маја Сливкова;
13. Одлука за запишување на втор циклус на Мариана Ангелова;
14. Одлука за запишување на втор циклус на Наташа Папазова Бутимова;
15. Одлука за запишување на втор циклус на Николија Чорлинова;
16. Одлука за запишување на втор циклус на Павле Христов;
17. Одлука за запишување на втор циклус на Ристо Данов;
18. Одлука за запишување на втор циклус на Сабина Трајкова;
19. Одлука за запишување на втор циклус на Сања Ристова;
20. Одлука за запишување на втор циклус на Слободан Јефтимов;
21. Одлука за запишување на втор циклус на Цветанка Захова;
22. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на Ана 

Здравева;
23. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 
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Викторија Димитрова;
24. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Деспина Царева;
25. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Елена Тасева;
26. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Здравко Кескинов;
27. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Златко Стојанов;
28. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Ивана Илиева;
29. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Ивана Милчова;
30. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Ивана Стојаноска;
31. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Илија Петров;
32. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Кристијан Панев;
33. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Марија Маролова;
34. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Марија Шорова;
35. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Марјан Павловски;
36. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Наталија Џидрова Крстова;
37. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Ненад Петров;
38. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Сибел Демирова;
39. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Соња Алексова;
40. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Стефанија Монева;
41. Одлука за запишување на втор циклус и признавање на испити на 

Трајче Крстев;
42. Одлука за запишување на втор циклус со полагање на диференцијални 

испити на Ана Урбан;
43. Одлука за запишување на втор циклус со полагање на диференцијални 

испити на Михајло Панов;
44. Одлука за запишување на втор циклус со полагање на диференцијални 

испити на Нико Колефски;
45. Одлука за запишување на втор циклус со полагање на диференцијални 

испити на Тања Бурназова;
46. Одлука за преземање на преостанати обврски по предметот Стечај и 
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стечајна постапка;
47. Одлука за усвојување на Барањето бр.0801-2/42 од 13.12.2016 година 

за финансирање на научноистражувачки проект со наслов „Улогата и 
значењето на државното правобранителство во правосудниот систем 
на Република Македонија“; 

48. Одлука за усвојување на Барањето бр.0801-2/39 од 12.12.2016 
година за финансирање на научноистражувачки проект со наслов 
„Политички и демографски детерминанти на изборните модели во 
Република Македонија“; 

49. Одлука за усвојување на Барањето бр.0801-2/38 од 12.12.2016 
година за финансирање на научноистражувачки проект со наслов 
„Детерминанти за образовна мотивација и миграција на младите 
од Источниот и Југоисточниот плански регион на Република 
Македонија“; 

50. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија 
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Анета Џигерова 
под наслов: „Европските институции и влијанието врз европската 
интеграција“;

51. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на 
кандидатот Владимир Игнатов од наслов „Полициска соработка во 
кривичните предмети помеѓу Македонија и ЕУ“;

52. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд 
на кандидатот Марија Штерјова под наслов „Кривичните дела против 
изборите и гласањето“.

53. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Драган Торов под наслов: „Вработување на странци: 
Компаративна анализа на законодавството на државите од Балканот“.

54. Одлука за неприфаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатот Елизабета Најдова под наслов: „Компаративна 
анализа на постапката за екстрадиција во државите – членки на 
Европската Унија и Република Македонија со посебен осврт на 
Европскиот налог за апсење“, и предлог за ментор проф. д-р Ивица 
Јосифовиќ. 

55. Одлука за одобрување на Барање  дел.бр. 0801-2/40 од 13.12.2016 
година од доц. д-р Ана Никодиновска Крстевска.

56. Одлука за одобрување на Барање  дел.бр. 0801-2/43 од 13.12.2016 
година од проф. д-р Јадранка Денкова.

57. Одлука за определување на рецензенти за рецензирање на ракописот 
за издавање на учебникот по предметот Трудово право, од авторите 
вон.проф.д-р Војо Беловски и вон.проф. д-р Андон Мајхошев.

58. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/33 од 13.12.2016 
поднесено од студент Лорета Петровска.

59. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/32 од 13.12.2016 
поднесено од студент Никола Стојменов.

60. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/20 од 13.12.2016 
поднесено од студент Горан Јосифов.
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61. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/19 од 12.12.2016 
поднесено од студент Елена Стефановска.
144. седница, 20.12.2016 год.

1. Одлука за избор на д-р Жанета Попоска во звање насловен вонреден 
професор за наставно – научна област меѓународно јавно право.

2. Одлука за избор на д-р Јасмина Димитриева Најданова во звање 
насловен доцент за наставно – научна област уставно право.

3. Одлука за усвојување на Правилник за внатрешните односи и 
работењето на Правен факултет (пречистен текст).

4. Одлука за усвојување на Деловник за работа на ННС на Правниот 
факултет.

5. Одлука за дополнување на листа на теми за магистерски труд за 
учебната 2016/2017 година.

6. Одлука за дополнување на листа на теми за завршен испит/дипломски 
труд за учебната 2016/2017 година.

7. Одлука за верификување на изборот на доц. д-р Кристина Мишева за 
нов раководител на Катедрата по деловно право.

8. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1102-185/6 од 
4.10.2016 година за покриеноста на наставата за прв циклус на студии 
за учебната 2016/2017 година на Правен факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип.

9. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1102-185/7 од 
6.10.2016 година за покриеноста на наставата за втор циклус на студии 
за учебната 2016/2017 година на Правен факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип.

10. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија 
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Благица Спасева 
под наслов: „Вештачењето како доказно средство во кривичната 
постапка“.;

11. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Кристина Стоилковска 
под наслов „Примена на начелото на индивидуализација на казната 
во контекст на Законот за одредување на видот и одмерување на 
висината на казната“. 

12. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ленче Коцевска под 
наслов „Механизмите за заштита и спречување од дискриминација 
и нивната улога во спречувањето и заштитата од дискриминација во 
Република Македонија“. 

13. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд 
на кандидатот Сунчица Петрова од наслов „Спогодувањето во 
кривичната постапка“. 

14. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Бојан Геровски под наслов „Супервизија на банки – 
компаративни аспекти“.

15. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
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од кандидатот Дејана Дејановска под наслов: „Компаративно правни 
аспекти на концептот на пробивање на велот на правното лице“.

16. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Даниела Свиркова под наслов: „Надомест на штета 
причинета со сообраќајна несреќа – улогата на задолжителното 
осигурување од одговорност во сообраќајот“.

17. Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд под 
наслов „Медијацијата во европскиот вонсудски амбиент и нејзиното 
место во Република Македонија“ од кандидатот Наташа Гребенарова 
Тофиловска.

18. Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд 
под наслов „Признавање и извршување на арбитражни одлуки“ од 
кандидатот Слободан Величковски.

19. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/34 од 19.12.2016 
поднесено од студент Сунчица Димитриевска.

145. седница, 6.2.2017 год.
1. Одлука за за усвојување на елаборатот за акредитација на студиската 

програма Политички науки – политички системи 180 ЕКТС на трет 
циклус на студии на Правен Факултет.

2. Одлука за за усвојување на елаборатот за акредитација на студиската 
програма Правни науки – човекови права и слободи 180 ЕКТС на 
трет циклус на студии на Правен факултет.

3. Одлука за утврдување на два изборни - Универзитетски предмети што 
се слушаат на трет циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
– Штип. 

4. Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните 
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време 
(ФРВ) за 2017 година од наставниците на Правен факултет при 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

5. Одлука за утврдување на членови на ННС за летен семестар во 
учебната 2016/2017 година на Правен факултет.

6. Одлука за бројот на студентите кои ќе се запишат на Правниот 
факултет на прв циклус на студии во академската 2017/2018 година. 

7. Одлука за распишување на конкурс за упис на студенти на втор 
циклус во учебната 2017/2018 година на Правен факултет. 

8. Одлука за замена на досегашниот член проф.д-р Страшко Стојановски 
со ас.док.м-р Елена Максимова во организацискиот одбор на 
Меѓународната конференција под наслов „Општествените промени 
во глобалниот свет“.

9. Одлука за организирање на 4. Меѓународна конференција под наслов 
„Општествените промени во глобалниот свет“ на Правен факултет.

10. Одлука за издавање на Зборник од 4тата меѓународна конференција 
на Правен факултет под наслов „Општествените промени во 
глобалниот свет“.

11. Одлука за одвојување на сметка за меѓународната конференција 
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на Правен факултет од сметката на Центарот за правно-политички 
истражувања.

12. Одлука за организирање на Ораторска вечер на Правниот факултет 
2017.

13. Предлог-одлука за одобрување на средства за награди за Ораторската 
вечер 2017 на Правен факултет.

14. Одлука за организирање на настан „Денови на слободна мисла“.
15. Одлука за формирање на комисија за полагање на предметот 

Криминалистика. 
16. Одлука за усвојување на рецензија за ракописот учебник со наслов 

„Трудово право“ од авторот проф.д-р Војо Беловски и проф.д-р 
Андон Мајхошев.

17. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Сунчица Петрова под 
наслов: „Спогодувањето во кривичната постапка“. 

18. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на 
кандидатот Јулијана Иванова под наслов „Спогодување за висината 
на казната и неговата злоупотреба во пракса“. 

19. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на 
кандидатот Моника Мушевска под наслов „Заштита на деца – жртви 
и сведоци на кривични дела“. 

20. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Елизабета Најдова под наслов: „Компаративна анализа 
на начинот на комуникација на јавната администрација во Европската 
унија и јавната администрација во Република Македонија: вистински 
сервис на граѓаните или бирократска поставеност“. 

21. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Сандра Цекова под наслов: „Безбедност и здравје при 
работа со посебен осврт на хемиската индустрија“. 

22. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатот Таско Атанасов под наслов: „Феноменологија 
на детското претстапништво во Република Македонија во период од 
2010 до 2015 година“.

23. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/1 од 
3.2.2017 од доц. д-р Дејан Маролов.

24. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/2 од 27.1.2017 година 
поднесено од Александра Ѓоргиева за активирање на студии.

25. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/1 од 27.1.2017 година 
поднесено од Павлинка Ѓоргиева за активирање на студии.

26. одлука одобрување на барањето бр. 1005-22/3 од 3.2.2017 за мирување 
на студии од Никола Митев.

27. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-27/1 од 3.2.2017 г. од 
студент Илина Ивановска.

28. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/1 од 27.1.2017 г. од 
студент Ангел Запров за одобрување за промена на ста тусот на сту-
дентот од редовен во вонреден.
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29. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/3 од 6.2.2017 г. од 
студент Елена Орцева за одобрување за промена на ста тусот на сту-
дентот од редовен во вонреден.

30. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/2 од 3.2.2017 г. од 
студент Невенка Игнова за одобрување за промена на ста тусот на 
сту дентот од редовен во вонреден.

31. Одлука за признавање на испити на Ален Мустафов.
32. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 

од студентот Даниел Перчеклиев бр.на индекс 071087 под наслов: 
„Поим и видови пресуди во парничната постапка“ и за ментор се 
определува проф. д-р Војо Беловски.

33. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Марија Илиевска бр.на индекс 071318 под наслов: „Тек 
на првостепена постапка со посебен осврт на главната расправа“ и за 
ментор се определува проф. д-р Војо Беловски.

34. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од 
студентот Марјана Ристова бр.на индекс 071338 под наслов: „Доказни 
средства во парничната постапка“, и за ментор се определува проф. 
д-р Војо Беловски.

35. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од 
студентот Наташа Костовска бр.на индекс 07778 под наслов: „МОТ и 
нејзиното влијание врз македонското законодавство“,и за ментор се 
определува проф. д-р Војо Беловски.

36. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/238 од 16.12.2016 
година од Благоја Димитровски, студент на втор циклус.

37. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/234 од 16.12.2016 
година од Александар Пешевски студент на втор циклус студии.

38. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/235 од 16.12.2016 
година од Марјан Митевски студент на втор циклус студии.

39. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/237 од 16.12.2016 
година од Фросина Серафимовска, студент на втор циклус студии.

40. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/239 од 16.12.2016 
година од Влатко Нацев, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет.

41. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-29/2 од 26.01.2017 година 
од Миле Медарски, студент на втор циклус студии на Правниот 
факултет.

42. Предлог-мислење за одбивање на Барањето бр.1002-29/2 од 26.1.2016 
година од студентот на втор циклус Миле Медарски за ослободување 
од плаќање на казна во висина од 12.000 денари за прво продолжување 
на студиите на втор циклус.одлука за прифаќање на пријавата за 
полагање на дипломски труд од студентот Ангелчо Јовановски под 
наслов: „Основни методи и принципи за решавање на конфликти во 
работната средина“.
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146. седница, 7.3.2017 год.
1. Одлука за организирање на летна школа за човекови права и казнено 

право.
2. Одлука за усвојување на план за активности за 2017 година на Правен 

факултет и учество на студенти во тие активности под менторство на 
доц. д-р Ана Никодиновска Крстевска.

3. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Љубица Димитрова 
под наслов: „Ефектите од екстерното и интерното проверување на 
знаењето во процесот на основното и средното образование“. 

4. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија 
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Eлена Манчева 
под наслов: „Одговорноста на јавната и државната администрација 
(законска поставеност, сегашна состојба и перспективи)“. 

5. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Марија Штерјова под 
наслов: „Кривични дела против изборите и гласањето“. 

6. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Јулијана Иванова под 
наслов: „Спогодување за висината на казната и неговата злоупотреба 
во пракса“. 

7. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Моника Мушевска под 
наслов: „Заштита на деца жртви и сведоци на кривични дела“.

8. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија 
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Елена Арсова под 
наслов: „Кривично – правни, криминолошки и криминалистички 
карактеристики на кривично дело тешка кражба со посебен осврт врз 
провалите на каси“. 

9. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на 
кандидатот Давор Везенков под наслов „Кривичните аспекти на азил 
во меѓународното и македонското казнено право“. 

10. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Кирил Гоџиров под наслов: „Дипломатска поставеност 
и делување на ЕУ со осврт на дипломатското влијание кон Западен 
Балкан“. 

11. Одлука за дополнување на Одлуката дел.бр. 1102-201/8 од 1.11.2016 
за предлог годишниот план за издавачка дејност за 2017 година 

12. Одлука за избор на членови заменици на дисциплинска комисија за 
студентите на Правниот факултет.

13. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/13 од 
6.3.2017 од проф.д-р Јован Ананиев.

14. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/7 од 
1.3.2017 од проф.д-р Јован Ананиев.

15. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/11 од 
6.3.2017 од доц.д-р Кристина Мишева.
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16. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/14 од 
6.3.2017 од доц.д-р Кристина Мишева.

17. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/14 од 
6.3.2017 од доц.д-р Марија Амповска.

18. Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум со наслов 
Историја на правото – Практикум 1.

19. Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум по предметот 
Трговско право.

20. Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта по предметот 
Трговско право.

21. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/4 од 1.3.2017 година 
поднесено од Елена Милева за активирање на студии.

22. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/6 од 6.3.2017 година 
поднесено од Јасмина Донева за активирање на студии.

23. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/5 од 6.3.2017 година 
поднесено од Ристе Донев за активирање на студии.

24. Одлука за неприфаќање на пријавата за изработка на дипломски 
труд од студентот Сашка Вељковска бр.на индекс 071407 под наслов: 
„Раскинување на договор за доживотна издршка“ и предложениот 
ментор проф. д-р Војо Беловски.

25. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/4 од 1.3.2017 г. од 
студент Елена Милева за одобрување за промена на ста тусот на сту-
дентот од редовен во вонреден.

26. Одлука за признавање на испити на Аритон Вејсели.
27. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од 

студентот Васка Донева бр.на индекс 071659 под наслов: „Засновање 
на работен однос во законодавството на Република Македонија “и за 
ментор се определува проф. д-р Андон Мајхошев.

28. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски 
труд од студентот Тања Трајкова бр.на индекс 071562 под наслов: 
„Заштита на правата на работниците од работен однос“ и за ментор 
се определува проф. д-р Андон Мајхошев.

29. Предлог – мислење за одбивање на Барањето бр.1005-10/1 од 
22.02.2017 година од студентот на прв циклус Теодора Новеска на 
насока Новинарство и односи со јавноста - Штип за ослободување од 
партиципација поради паралелно студирање.

30. Предлог – мислење за одобрување на Барањето бр.1002-29/18 
од 10.02.2017 година од Соња Алексова за враќање на погрешно 
уплатени средства.

31. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/218 од 28.11.2016 
година од Александар Стојанов, студент на втор циклус.

147. седница, 3.4.2017 год.
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс за избор 

на еден наставник во сите звања за наставно-научна област граѓанско 
право и наследно право, и тоа е д-р Милица Шутова.
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2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите звања за наставно-научна област граѓанско право 
и наследно право.

3. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во 
сите звања за наставно-научна област деловно право.

4. Предлог - одлука за ангажирање на д-р Кристин Витнбл за визитинг 
професор на Правен факултет.

5. Одлука за усвојување на рецензија за ракописот „Практикум по 
предметот Трговско право“ од авторот доц. д-р Борка Тушевска.

6. Одлука за усвојување на рецензија за ракописот „Скрипта по 
предметот Трговско право“ од авторот доц. д-р Борка Тушевска.

7. Одлука за организирање Денови на симулирано судење на Правен 
факултет.

8. Одлука за организирање на втора студентска конференција.
9. Одлука за покривање на трошоците за хотелско сместување за проф. 

д-р Наталија Бутусова.
10. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд 

на кандидатот Александар Стојанов под наслов „Дискриминација 
и психолошко вознемирување во сферата на работните односи со 
посебен осврт на приватниот сектор“.

11. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија 
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Анита Крстеска 
под наслов: „ Вредностите и принципите на евроинтеграцијата и 
проширувањето на Европската Унија “.

12. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија 
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Давор Везенков 
под наслов: „Кривичните аспекти на азил во меѓународното и 
македонското кривично право“.

13. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатот Сашо Андреоски под наслов: „Управниот суд и 
неговото работење основа за ефикасна државна служба во Република 
Македонија“.

14. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Соња Алексова под наслов: „Местото и улогата на 
Јавниот обвинител во предистражната постапка“.

15. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Златко Бакев под наслов: „Менаџирање на односите со 
јавноста во јавното обвинителство на Република Македонија“.

16. Одлука за набавка на книги со наслов Уставно право од проф.д-р 
Светомир Шкариќ.

17. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/16 од 
3.4.2017 од доц.д-р Дејан Маролов.

18. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/15 од 
3.4.2017 од доц.д-р Дејан Маролов.

19. Одлука за одобрување на превоз за посета на Министерство за 
внатрешни работи – Оддел за криминалистичка техника и Јавното 
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обвинителство – Скопје.за студенти од трета година на насока Правни 
студии-Штип и Правни студии – Струмица.

20. Одлука за одобрување на превоз за посета на „Денови на студентите 
по новинраство и односи со јавноста од РМ” за студенти од прва,втора 
и трета година на насока Новинарство и односи со јавност од Скопје.

21. Одлука за плаќање на котизација на проф. д-р Јадранка Денкова за 
1 труд со наслов „МЕНАЏИРАЊЕТО СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ 
ПРЕДИЗВИК ЗА ЕФИКАСНА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА“ од 
авторите проф.д-р Јадранка Денкова, проф. д-р Јован Ананиев и 
проф.д-р Страшко Стојановски за учество на конференција со наслов 
XIII International May conference on strategic management IMKSM 
2017.

22. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/2 од 3.2.2017 г. од 
студент Јане Ѓоргиев за одобрување за промена на ста тусот на сту-
дентот од редовен во вонреден.

23. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Андреј Митевски бр.на индекс 071771 под наслов: 
„Класификација на даноците со посебен осврт на директните 
(непосредни) и индиректни (посредни) даноци“ и за ментор се 
определува доц.д-р Кристина Мишева.

24. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од 
студентот Дарко Илиев бр.на индекс 071634 под наслов: „Кривични 
дела против безбедноста во сообраќајот“ и за ментор се определува 
доц. д-р Олга Кошевалиска.

25. Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1005-27/2 од 
23.03.2017 година од Моника Мушевска.

148. седница, 9.5.2017 год. 
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс за избор 

на еден наставник во сите звања за наставно-научна област деловно 
право, и тоа е д-р Борка Тушевска Гавриловиќ.

2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите звања за наставно-научна област деловно право 

3. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник 
во насловно звања доцент за наставно-научна област теорија на 
новинарство и системи на информирање на Правниот факултет.

4. Одлука за измена на Одлука дел.бр. 1102-48/44 од 10.2.2017 за бројот 
на студентите кои ќе се запишат на Правен факултет на прв циклус 
на студии во академската 2017/2018 година

5. Одлука за измена на Одлука дел.бр. 1102-48/45 од 10.2.2017 за 
распишување на конкурс за упис на студенти на втор циклус во 
учебната 2017/2018 година на Правен факултет.

6. Одлука за усвојување на рецензија за ракописот „Историја на 
правото- Практикум I“ од авторот доц. д-р Димитар Апасиев.

7. Одлука за избор на рецензенти за издавање на монографија со наслов 
Реторика.
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8. Одлука за избор на рецензенти за издавање на научна книга со наслов 
„Практичната настава на студентите во Република Македонија - 
Предизвици и перспективи“ на студентите од Правните факултети.

9. Одлука за формирање на комисија за потпишување пријави за испит 
по Стечајно право на втор циклус студии. 

10. Одлука за издавање на Годишен зборник бр.6 на Правен факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

11. Одлука за издавање на Годишен зборник бр.7 на Правен факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

12. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд 
на кандидатот Слаѓан Спасовски под наслов „Криминалистичката 
тактика и техника што се применува во расветлувањето на кривичните 
дела и во откривањето на сторителите на сериските убиства“. 

13. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на 
кандидатот Лидија Давкова под наслов „Перење пари и други приноси 
од казниво дело“. 

14. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија 
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Владимир Игнатов 
под наслов: „Полициска соработка во кривичните предмети помеѓу 
Македонија и ЕУ“.

15. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Александар Стојанов под 
наслов: „Дискриминација и психолошко вознемирување во сферата 
на работните односи со посебен осврт на приватниот сектор“. 

16. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Златко Стојанов под наслов: „Модели на градење 
на нациите и национализмите на Балканот:Со посебен осврт на 
Македонија“. 

17. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Трајче Крстев под наслов: „Улогата на Економско-
социјалниот комитет на ЕУ во креирањето на европските социјални 
политики“. 

18. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Баже Милев под наслов: „Влијанието на Законот за 
прекршоци врз безбедноста во сообраќајот“. 

19. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/22 од 
21.4.2017 од доц.д-р Димитар Апасиев.

20. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/23 од 
21.4.2017 од проф. д-р Јован Ананиев.

21. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/24 од 
8.5.2017 од доц. д-р Кристина Мишева.

22. Одлука за одобрување на превоз за посета на Државна комисија за 
спречување корупција – Скопје за студенти од Правен факултет.

23. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Адриана Милошевска бр.на индекс 071601 под наслов: 
„Правото на интелектуална сопственост во македонскиот правен 
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систем – поим и правна уреденост“ и за ментор се определува доц.д-р 
Марија Амповска.

24. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Антонио Стоилов бр.на индекс 071785 под наслов: 
„ФРОНТЕКС и нивната улога во одбрана на границите на Европската 
Унија“ и за ментор се определува доц.д-р Ана Никодиновска 
Крстевска.

25. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Емилија Лазарова бр.на индекс 071405 под наслов: 
„Местото и улогата на доказните средстав со системот на ЗКП - 
сведокот и вештакот“ и за ментор се определува насл.вон.проф.д-р 
Лазар Нанев.

26. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски 
труд од студентот Илија Глигоров бр.на индекс 071525 под наслов: 
„Основи за исклучување на кривичната одговорност“ и за ментор се 
определува доц.д-р Олга Кошевалиска.

27. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од 
студентот Иван Николов бр.на индекс 071572 под наслов: „Притвор 
во Република Македонија“ и за ментор се определува доц.д-р Олга 
Кошевалиска.

28. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Магдалена Василева бр.на индекс 071346 под наслов: 
„Улогата на меѓународната организација на трудот во заштитата на 
правата на работниците“ и за ментор се определува насл.вон.проф.д-р 
Жанета Попоска.

29. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од Маја Тодоровска бр.на индекс 07179 под наслов: „Финасискиот 
систем во Република Македонија (правни и институционални 
аспекти)“ и за ментор се определува доц.д-р Кристина Мишева.

30. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од Павел Павлов бр.на индекс 071250 под наслов: „Улогата на 
центрите за социјални работи во рано откривање и превенција на 
малолетничката деликвенција во Република Македонија“ и за ментор 
се определува проф.д-р Стеван Алексоски.

31. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од 
Росана Китановска бр.на индекс 071545 под наслов: „Справувањето 
со криминалот од омраза во македонското општество“ и за ментор се 
определува насл.вон.проф.д-р Жанета Попоска.

32. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/7 од 8.5.2017 година 
поднесено од Никола Митев за активирање на студии.

33. Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1005-27/3 од 
8.5.2017 година од Ивана Атанасовска.

34. Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1002-29/18 од 
10.2.2017 година од Соња Алексова за враќање на погрешно уплатени 
средства.

35. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/218 од 28.11.2016 
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година од Александар Стојанов. 
36. Предлог-мислење за одбивање на Барањето бр.1002-82/20 од 5.5.2017 

година од студентот на втор циклус Влатко Нацев за ослободување од 
плаќање на казна во висина од 12.000 денари за прво продолжување 
на студиите на втор циклус.

37. Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд под 
наслов „Системот на кривичните санкции во Република Македонија 
и нивното влијание врз сузбивањето на криминалитетот преку 
компаративна анализа со другите правни системи“ од кандидатот 
Марија Костова.

149. седница, 6.6.2017 год.
1. Одлука за ангажирањето на академик проф.д-р Владо Камбовски за 

постојан советник за научноистражувачки и апликативни дејности.
2. Одлука за формирање Конкурсна комисија, за упис на студенти 

на прв циклус студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, во учебната 2017/2018 година,

3. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Лидија Давкова под 
наслов: „Перење пари и други приноси од казниво дело“. 

4. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Слаѓан Спасовски под 
наслов: „Криминалистичката тактика и техника што се применува во 
расветлувањето на кривичните дела и во откривањето на сторителите 
на сериските убиства“. 

5. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатот Жаклина Стојанова под наслов: „Положбата на 
странските работници, мигрантите и лицата без државјанство според 
Меѓународното важечко право“. 

6. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Филип Петровски под наслов: „Мерката конфискација 
и проширена конфискација, како еден од инструментите во борбата 
против организираниот криминал и корупција“. 

7. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд 
на кандидатот Даниела Коцева под наслов „Правото на вработување 
со акцент на правото на вработување на инвалидизираните лица и 
лицата со хендикеп“.

8. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на 
кандидатот Валерија Николова под наслов „Улогата на Европскиот 
социјален фонд за постигнување на економска и социјална кохезија“. 

9. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд 
на кандидатот Кире Ташевски под наслов „Заштита на работниците 
во законодавството на Република Македонија, со посебен осврт на 
судската заштита при престанок на работен однос“. 

10. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/26 од 
6.6.2017 од асистент докторанд Елена Максимова.
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11. Предлог-одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-27/4 од 
05.06.2017 година и барање бр. 1005-17/3 од 05.06.2017 година од 
студент Ирена Пешкирска за префрлување од една насока на друга 
во рамките на единицата и признавање на испити.

12. Предлог-одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-17/4 од 5.6.2017 
година од 05.06.2017 година од студент Марјан Урдов за признавање 
на испити.

13. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Влатко Табаковски бр.на индекс 071507 под наслов: 
„Наградување и напредување во државната служба“ и за ментор се 
определува вон.проф.д-р Јадранка Денкова.

14. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски 
труд од студентот Елисавета Бумбарова бр.на индекс 071773 под 
наслов: „Улогата и значењето на институтот вина во рамките на 
облигационото (отштетно) право “ и за ментор се определува доц. д-р 
Марија Амповска.

15. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од 
студентот Елена Орцева бр.на индекс 071793 под наслов: „Директно 
и вкрстено испрашување“ и за ментор се определува доц.д-р Олга 
Кошевалиска.

16. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од 
студентот Ирена Павлова бр.на индекс 071519 под наслов: „Заштитен 
сведок во кривична постапка“ и за ментор се определува доц.д-р Олга 
Кошевалиска.

17. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Ивана Саздовска бр.на индекс 071760 под наслов: 
„Одговорност на правното лице и на неговите органи за штета 
причинета на трето лице – правно уреденост во македонското право и 
однос со трудовото право“ и за ментор се определува доц.д-р Марија 
Амповска.

18. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од 
студентот Наташа Иванова бр.на индекс 071524 под наслов: „Основи 
за исклучување на противправност“ и за ментор се определува доц.д-р 
Олга Кошевалиска.

19. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од 
студентот Павле Цветанов бр.на индекс 071232 под наслов: „Улогата 
на европол во созбивање на кривичните дела со странски елемент“ и 
за ментор се определува доц.д-р Олга Кошевалиска.

20. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од 
студентот Ристе Лазаров бр.на индекс 071561 под наслов: „Поротно 
судење во кривична постапка“ и за ментор се определува доц.д-р Олга 
Кошевалиска.

21. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/218 од 28.11.2016 
година од студент Елизабета Најдова.
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150. седница, 16.6.2017 год. 
1. Одлука за избор на д-р Борка Тушевска Гавриловиќ во звање вонреден 

професор за наставно-научната област деловно право.
2. Одлука за избор на д-р Милица Шутова во звање доцент за наставно- 

научната област граѓанско право и наследно право.
3. Одлука за усвојување на покриеноста на наставата за прв циклус на 

студии (зимски и летен семестар) за учебната 2017/2018 година на 
Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

4. Одлука за усвојување на рецензијата на ракописот со наслов 
„Реторика“ од авторот насл.доц. д-р Јован Андоновски на Правен 
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

5. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Зорица Василева под 
наслов: „Улогата на трудовата инспекција за безбедност и здравје 
при работа со посебен осврт во сферата на градежништвото“. 

6. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Кире Ташевски под 
наслов: „Заштита на работниците во законодавството на Република 
Македонија, со посебен осврт на судската заштита при престанок на 
работен однос“. 

7. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот 
труд на кандидатот Здравко Стојановски под наслов „Методика 
на откривање на различни видови на кривични дела од областа на 
имотниот криминал“. 

8. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд 
на кандидатот Слаѓана Јовановска Рунчевска под наслов „Договорно 
стекнување право на сопственост“. 

9. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Ева Младенова под наслов: „Инвестициски фондови со 
посебен осврт на отворените инвестициски фондови“. 

10. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд 
од кандидатот Катица Шкариќ под наслов: „Процесната положба на 
обвинетиот во кривичната постапка“. 

11. Одлука за организирање на превоз за студенти за учество на летна 
школа.

12. Одлука за одобрување на трошоци за сместување во еднокревена 
соба за две ноќевања (износот за едно ноќевање е 59 евра) односно 
за две ноќевања е 118 евра од асистент докторанд Елена Максимова.

13. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство бр.0801-2/27 од 
13.6.2017 од доц.д-р Димитар Апасиев.

14. Одлука за одобрување за плаќање на котизација на доц.д-р Олга 
Кошевалиска за 1 труд со наслов “COMPARATIVE LEGAL ASPECT 
OF CORPORATE CRIME“ од авторите доц.д-р Олга Кошевалиска и 
доц.д-р Борка Тушевска за учество на конференција со наслов 1st 
International Scientific Conference on Law and Social Sciences 2017 
(ISCLSS’17), во организација на „Универзитетот за Југоисточна 
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Европа“. 
15. Предлог-одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-27/4 од 5.6.2017 

година и барање бр. 1005-17/5 од 16.06.2017 година и бр. 1005-15/1 
од 16.6.2017 од студент Никица Танчорова за префрлување од една 
насока на друга во рамките на единицата и признавање на испити.

16. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Александар Давчев бр.на индекс 071516 под наслов: 
„Професионални стандарди на новинарската професија“ и за ментор 
се определува вон.проф.д-р Андон Мајхошев.

17. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Елена Трајковска бр.на индекс 071795 под наслов: 
„Дипломатија на врвот –самит сипломатија“ и за ментор се определува 
доц.д-р Дејан Маролов.

18. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот и за ментор се определува доц.д-р Борка Тушевска.

19. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Рената Митрева бр.на индекс 071756 под наслов: 
„Исклучени ризици кај осигурувањето според македонското право“ 
и за ментор се определува доц.д-р Борка Тушевска.

20. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/27 од 8.6.2017 година 
од студент Билјана Панева Парлеева. 

21. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/26 од 8.6.2017 година 
од студент Билјана Панева Парлеева.

22. Предлог-мислење за одбивање на Барањето дел. бр. 1002-82/23 од 
30.5.2017 година за ослободување од плаќање на казна во висина од 
400 евра во денарска противвредност за продолжување од студентот 
Александар Саздов.

151. седница, 22.8.2017 год.
1. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во 

насловно звање вонреден професор за наставно-научната област 
казнено право на Правниот факултет. 

2. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1102-146/3 од 
16.6.2017 година за покриеноста на наставата за прв циклус на студии 
(зимски и летен семестар) за учебната 2017/2018 година на Правен 
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурс за избор на 
еден наставник во насловно звање доцент за наставно-научна област 
теорија на новинарство и системи на информирање и враќање на 
документите, на д-р Наташа Сарџоска.

4. Одлука за организирање на семинар за студенти со наслов „Shaping 
our Common Future“во Банско,Р.Бугарија од 28.09.2017 до 1.10.2017 
година.

5. Одлука за одобрување на превоз од Аеродромот „Александар Велики“ 
- Скопје до Штип за учесници на 4-та Меѓународна конференција на 
Правен факултет.
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6. Одлука за покривање на трошоците за хотелско сместување во Хотел 
„Оаза“ - Штип.

7. Одлука за замена на член во дисциплинската комисија од редот на 
студентите на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
– Штип.

8. Одлука за усвојување на рецензијата на ракописот со наслов 
„Практичната настава на студентите во РМ – предизвици и 
перспективи на студентите од правните факултети“ од авторите 
вон.проф.д-р Борка Тушевска, доц.д-р Олга Кошевалика и доц.д-р 
Кристина Мишева.

9. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Здравко Стојановски 
под наслов: „Методика на откривање на различни видови на кривични 
дела од областа на имотниот криминал“.

10. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија 
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Даниела Коцева 
под наслов: „Правото на вработување со акцент на правото на 
вработување на инвалидизираните лица и лицата со хендикеп“. 

11. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Валерија Николова под 
наслов: „Улогата на Европскиот социјален фонд за постигнување на 
економска и социјална кохезија“. 

12. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на 
кандидатот Александар Треневски под наслов „Кривични дела против 
половата слобода и морал во Штипското апелационо подрачје“. 

13. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на 
кандидатот Таско Атанасов под наслов „Феноменологија на детското 
претстапништво во Република Македонија во периодот од 2010 до 
2015 година“. 

14. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд 
на кандидатот Сузана Костова Коцева под наслов „Притворот како 
мерка или казна според новиот Закон за кривична постапка“. 

15. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд 
на кандидатот Мартина Костадиновска под наслов „Односот помеѓу 
централни органи и органи на локалната самоуправа при остварување 
на контрола и надзор во источно планскиот регион“.

16. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот 
труд на кандидатот Горан Мирковски под наслов „Слободата 
на медиумите:споредбена анализа на медиумите на земјите од 
Југоисточна Европа“. 

17. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд 
на кандидатот Кирил Тимов под наслов „Улогата на народниот 
правобранител во заштитата на човековите права во кривичната 
постапка“. 

18. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски 
труд од кандидатот Мирослав Аџи Андов под наслов „Македонската 
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дипломатија во справувањето со наметнатиот проблем за името на 
државата“. 

19. Одлука за одобрување на превоз за еднодневна екскурзија за 15 
учесници на 4-та Меѓународна научна конференција на Правен 
факултет.

20. Одлука за одобрување на Барање  дел.бр. 0801-2/38 од 21.0.2017 
за плаќање на котизација за труд на доц. д-р Ана Никодиновска 
Крстевска.

21. Одлука за одобрување на Барање  дел.бр. 0801-2/38 од 21.8.2017 за 
плаќање на котизација за труд на проф. д-р Јован Ананиев.

22. Одлука за одобрување на Барање  дел.бр. 0801-2/38 од 21.8.2017 за 
плаќање на котизација за труд на проф. д-р Јадранка Денкова.

23. Одлука за одобрување на Барање  дел.бр. 0801-2/39 од 21.8.2017 за 
плаќање на котизација за труд на проф. д-р Борка Тушевска.

24. Одлука за одобрување на Барање  дел.бр. 0801-2/39 од 21.8.2017 за 
плаќање на котизација за труд на проф. д-р Војо Беловски.

25. Одлука за одобрување на Барање  дел.бр. 0801-2/39 од 21.8.2017 за 
плаќање на котизација за труд на доц.д-р Кристина Мишева.

26. Одлука за одобрување на Барање  дел.бр. 0801-2/40 од 22.8.2017 за 
плаќање на котизација за труд на проф.д-р Игор Камбовски .

27. Одлука за одобрување на Барање  дел.бр. 0801-2/40 од 22.8.2017 за 
плаќање на котизација за труд на доц.д-р Марија Амповска.

28. Одлука за одобрување на Барање  дел.бр. 0801-2/39 од 21.8.2017 за 
плаќање на котизација за труд на доц.д-р Олга Кошевалиска .

29. Одлука за одобрување на Барање  дел.бр. 0801-2/41 од 22.8.2017 за 
плаќање на котизација за труд на проф. д-р Страшко Стојановски.

30. Одлука за одобрување на Барање  дел.бр. 0801-2/29 од 17.8.2017 од 
доц. д-р Дејан Маролов.

31. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/8 од 21.8.2017 
поднесено од Драган Рогожарски за активирање на студии.

32. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/9 од 21.8.2017 
поднесено од Марија Спасова за активирање на студии.

33. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/11 од 21.8.2017 
поднесено од Симона Танчева за активирање на студии.

34. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/10 од 21.8.2017 
поднесено од Симона Јаковска Петровски за активирање на студии.

35. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-27/4 од 5.6.2017 година и 
барање бр. 1005-17/6 од 21.8.2017 година и бр. 1005-27/5 од 21.8.2017 
од студент Стојанчо Стојанов за префрлување од една насока на 
друга во рамките на единицата и признавање на испити.

36. Предлог-одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-17/10 од 
22.8.2017 година и Барање бр. 1005-15/2 од 22.8.2017 година од 
студент Мишел Кировски за префрлување од една насока на друга во 
рамките на единицата и признавање на испити.

37. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/6 од 21.8.2017 г. од 
студент Даниел Пашоски.
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38. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/8 од 21.8.2017 г. од 
студент Маја Митева. 

39. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/7од 21.8.2017 г. од 
студент Марија Спасова.

40. Одлука за одобрување на барањата бр. 1005-14/1 од 22.8.2017 година 
и барање бр.1005-17/7 од 22.8.2017 година од студент Марио Крстев.

41. Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност 
за Бојана Трајчева.

42. Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност 
за Симона Стаменковска.

43. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Анастазија Коцева бр.на индекс 071521 под наслов: 
„Семејното насилство низ системот на казнена правда“ и за ментор 
се определува доц.д-р Олга Кошевалиска. 

44. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Викторија Илиевска бр.на индекс 071833 под наслов: 
„Одговорност за неисправен производ во македонското право“ и за 
ментор се определува доц.д-р Марија Амповска. 

45. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Дарко Димовски бр.на индекс 071829 под наслов: 
„Современо банкарство (Експанзија и пропаѓање на банките)“ и за 
ментор се определува доц.д-р Кристина Мишева. 

46. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски 
труд од студентот Илија Арсов бр.на индекс 071354 под наслов: 
„Нуклеарната безбедност во 21 век“ и за ментор се определува доц.д-р 
Ана Никодиновска Крстевска. 

47. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Марија Јованова бр.на индекс 071554 под наслов: 
„Ресторативна правда во македонското законодавство“ и за ментор 
се определува доц.д-р Олга Кошевалиска.

48. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски 
труд од студентот Миле Петрески бр.на индекс 071780 под наслов: 
„Историски компаративни правни анализи на облигационо-правни 
факти“ и за ментор се определува доц.д-р Марија Амповска.

49. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од Марјан Урдов бр.на индекс 071607 под наслов: „Акцијата како 
хартија од вредност (поим,видови,издавање и промет)“ и за ментор се 
определува доц.д-р Кристина Мишева.

50. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од Наташа Донева бр.на индекс 071504 под наслов: „Меѓународни 
кривични дела“ и за ментор се определува доц.д-р Олга Кошевалиска.

51. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од Надица Митева бр.на индекс 071777 под наслов: „Јавен заем“ и за 
ментор се определува доц.д-р Кристина Мишева.

52. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од Радмила Ердељанова бр.на индекс 071763 под наслов: „Заштита 
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на правото на сопственоста-сопственички тужби“ и за ментор се 
определува вон.проф.д-р Војо Беловски.

53. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од 
Сашка Андонова бр.на индекс 071790 под наслов: „Концептот на дел 
кредере одговорност кај договорите што се правен основ за вршење 
услуги “и за ментор се определува вон.проф.д-р Борка Тушевска.

54. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд од 
Сања Давиткова бр.на индекс 071702 под наслов: „Вонредни правни 
лекови во парничната постапка, со посебен акцент на повторување на 
постапката“ и за ментор се определува вон.проф.д-р Војо Беловски.

55. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од Силвија Костовска бр.на индекс 071766 под наслов: „Поим на 
опасна ствар и опасна дејност во македонското облигационо право и 
практика“ и за ментор се определува доц.д-р Марија Амповска.

56. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од Сања Петковска бр.на индекс 071787 под наслов: „Промена на 
страната на доверителот во македонското право-анализа на инстиутот 
цесија и инстиутот суброгација“ и за ментор се определува доц.д-р 
Марија Амповска.

57. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од Снежана Тачевска бр.на индекс 071532 под наслов: „Улогата на 
Центарот за социјални работи во постапката спрема деца“ и за ментор 
се определува доц.д-р Олга Кошевалиска.

58. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од Симона Шпирова бр.на индекс 071750 под наслов: „Управување 
и организација на Народната банка на Република Македонија“ и за 
ментор се определува доц.д-р Кристина Мишева.

59. Предлог-мислење за одобрување на барањето бр.1005-27/6 од 
22.08.2017 година од Викторија Илиевска.

152. седница, 12.9.2017 год.
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс за избор 

на еден наставник во насловно звања насловен вонреден професор за 
наставно-научна област казнено право, и тоа е д-р Тодор Витларов.

2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во насловно звања насловен вонреден професор за 
наставно-научна област казнено право.

3. Одлука за потпишување меморандум за соработка со Асоцијација 
за демократски развој на Ромите „Сонце“ и Меѓународна група за 
малцински права.

4. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1102-163/59 од 
25.8.2017 година за покриеноста на наставата за прв циклус на студии 
за учебната 2017/2018 година на Правен факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“ – Штип.

5. Одлука за формирање на работна група за подготовка на стратегија 
за промоција на Правниот факултет.
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6. Одлука за утврдување на членови на ННС за зимски семестар во 
учебната 2017/2018 година.

7. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Слаѓана Јовановска 
Рунчевска под наслов: „Договорно стекнување право на сопственост“.

8. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Таско Атанасов под 
наслов: „Феноменологија на детското претстапништво во Република 
Македонија во периодот од 2010 до 2015 година“. 

9. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Таско Атанасов под 
наслов: „Феноменологија на детското претстапништво во Република 
Македонија во периодот од 2010 до 2015 година“. 

10. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Александар Треневски 
под наслов: „Кривични дела против половата слобода и морал во 
Штипското апелационо подрачје“. 

11. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за 
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Сузана Костова Коцева 
под наслов: „Притворот како мерка или казна според новиот Закон 
за кривична постапка“. 

12. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на 
кандидатот Александар Треневски под наслов „Кривични дела против 
половата слобода и морал во Штипското апелационо подрачје“. 

13. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на 
кандидатот Таско Атанасов под наслов „Феноменологија на детското 
претстапништво во Република Македонија во периодот од 2010 до 
2015 година“. 

14. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд 
на кандидатот Сузана Костова Коцева под наслов „Притворот како 
мерка или казна според новиот Закон за кривична постапка“. 

15. одлука за индексирање на Зборникот на 4-тата Меѓународна научна 
конференција на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ 
– Штип.

16. Одлука за одобрување на Барање  дел.бр. 0801-2/42 од 7.9.2017 
одобрување на отсуство за патување во земјата на ас.докторанд м-р 
Елена Иванова.

17. Одлука за одобрување на Барање  дел.бр. 0801-2/45 од 12.9.2017 
одобрување на отсуство за патување во странство на проф.д-р Јован 
Ананиев.

18. Известување за студентот Миле Петрески.
19. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/21 од 12.9.2017 

поднесено од Клаудија Јефтимова, студент на насока Јавна 
администрација Кочани, за активирање на студиите.

20. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/12 од 4.9.2017 
поднесено од Драгана Догазанска, студент на насока Јавна 
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администрација, за активирање на студиите.
21. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/17 од 11.9.2017 

поднесено од Димче Панев, студент на насока Правни студии, за 
активирање на студиите.

22. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/25 од 12.9.2017 
поднесено од Даниел Пашоски, студент на насока Правни студии, за 
активирање на студиите.

23. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/16 од 11.9.2017 
поднесено од Јована Николова, студент на насока Правни студии, за 
активирање на студиите.

24. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/18 од 11.9.2017 
поднесено од Кристина Минческа, студент на насока Новинарство и 
односи со јавноста, за активирање на студиите.

25. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/15 од 11.9.2017 
поднесено од Стојанче Јакимовски, студент на насока Новинарство и 
односи со јавноста, за активирање на студиите.

26. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/13 од 7.9.2017 
поднесено од Стојка Миткова, студент на правосудна насока, за 
активирање на студиите.

27. Одлука за мирување на студиите на студент Габриела Кирова на 
насока Правни студии - Струмица.

28. Одлука за мирување на студиите на студент Ирена Душанова на 
насока Правни студии – Штип.

29. Одлука за мирување на студиите на студент Никола Велков на насока 
правосудна.

30. Предлог-одлука за префрлување од Применета политика и 
дипломатија на насока на Правни студии како вонреден студент за 
студент Анкица Ѓеоргиева.

31. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/10 од 12.9.2017 г. од 
студент Габриела Миленкова.

32. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/9 од 11.9.2017 г. од 
студент Димче Панев.

33. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/13 од 12.9.2017 г. од 
студент Елена Стојанова.

34. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/12 од 12.9.2017 г. од 
студент Марија Алексовска.

35. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/11од 12.9.2017 г. од 
студент Марјан Кимов.

36. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/14 од 12.9.2017 г. од 
студент Стојанче Јакимовски.

37. Предлог-одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-17/114 од 
11.9.2017 година од студент Ирена Пешкирска за признавање на 
испити.

38. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Александра Саздовска бр.на индекс 071764 под наслов: 
„Докажување наспроти претпоставување вина во Отштетното 
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право“и за ментор се определува доц.д-р Марија Амповска. 
39. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 

од студентот Александра Трајкова бр.на индекс 071770 под наслов: 
„Граѓанско правна заштита од правата од интелектуална сопственост“ 
и за ментор се определува доц.д-р Марија Амповска.

40. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од Викторија Мурџова бр.на индекс 071529 под наслов: „Видови 
права на индустриска сопственост“ и за ментор се определува доц.д-р 
Марија Амповска. 

41. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Даниел Недков бр.на индекс 071332 под наслов: „Судска 
заштита на надомест на нематеријална штета од сообраќајни незгоди“ 
и за ментор се определува проф.д-р Војо Беловски.

42. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Иван Наков бр.на индекс 071147 под наслов: „Постапка 
по жалба“ и за ментор се определува насл.вон.проф.д-р Лазар Нанев. 

43. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од студентот Иван Недев бр.на индекс 071762 под наслов: „Главна 
расправа“ и за ментор се определува насл.вон.проф.д-р Лазар Нанев.

44. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од Марина Карова бр.на индекс 071757 под наслов: „Судството 
во Република Македонија како критично поле во извештаите 
на Европската комисија“ и за ментор се определува доц.д-р Ана 
Никодиновска Крстевска.

45. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од Михаил Кескинов бр.на индекс 071776 под наслов: „Улога на 
судија во постапка спрема дете“ и за ментор се определува доц.д-р 
Олга Кошевалиска.

46. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од Радмила Глигорова бр.на индекс 071797 под наслов: „Правна и 
институционална рамка на корпоративно управување во Република 
Македонија“ и за ментор се определува доц.д-р Кристина Мишева.

47. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на дипломски труд 
од Христина Спирова бр.на индекс 071846 под наслов: „Улогата на 
студентскиот правобранител во заштитата на студентските права 
во Република Македонија“ и за ментор се определува вон.проф.д-р 
Страшко Стојановски.

48. Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр. 1005-10/2 од 
12.9.2017 година од Елеонора Гоцевска. 

Просторни услови
Факултетот располага со еден амфитеатар, пет предавални во Кочани 

и една свечена сала, една предавалнa и една импровизирана судница во 
Штип. Правниот факултет користи предавални и во просториите на 
Факултетот за образовни науки во Штип. Најголем дел од просторните 
услови на Факултетот се реновирани и санирани.
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Издавачка дејност (зборници, книги) 
Правниот факултет има специјална библиотека, како и читална 

за студентите. Моментално се работи на нејзина компјутеризација со 
можност за пребарување на интернет, електронско поврзување со други 
библиотеки и нејзино мрежно поврзување со целиот наставен кадар на 
факултетот. Библиотеката располага со вкупно 12600 наслови од областа 
на правото, општествените науки, комуникациите, новинарството и др. 

Во оваа година од печат излезе: Зборникот (Годишен зборник на 
Правен факултет бр. 6 и бр.7).

Се одржа и 4. меѓународна конференција под наслов „Општествените 
промени во глобалниот свет“ на Правен факултет во септември 2017 
година.

Издавање на БССР вол.8 декември 2016 година. 
Издавање на БССР вол.9 јуни 2017 година. 

Научноистражувачка работа (проекти) 
Проекти кои се во тек во кои учествуваат вработените на Факултетот.

Домашни/меѓународни проекти
Датум
од-до

Наслов на 
проектот Позиција Опис на активностите во 

тек на проектот:

До мај 2017

Кадровскиот 
капацитет, 
потребите и 
развојните 
потенцијали 
на малите и 
средни бизниси 
во Источно-
планскиот регион 

Раководител 
на проектот 
д-р Војо 
Беловски

Научна книга 
ПРАКТИЧНАТА 

НАСТАВА НА 
СТУДЕНТИТЕ 

ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

– ПРЕДИЗВИЦИ 
И ПЕРСПЕКТИВИ 
НА СТУДЕНТИТЕ 

ОД ПРАВНИТЕ 
ФАКУЛТЕТИ –
Борка Тушевска

Кристина Мишева
Олга Кошевалиска

Штип, 2017 
https://e-lib.ugd.edu.mk/652# 
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Продолжување 
за 1 година, 
со Одлука 
на Сенат бр. 
0201-545-9 од 
29.5.2017 год.

Кадровскиот 
капацитет, 
потребите и 
развојните 
потенцијали 
на малите и 
средни бизниси 
во Источно-
планскиот регион

Објавени трудови 
Доц. д-р Дејан Маролов

 – Marolov, Dejan and Mitev, Oliver (2016) Создавањето на независна 
Република Македонија: внатрешни состојби и надворешна 
политика. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISBN 978-608-244-
345-4;

 – Marolov, Dejan (2016) Безбедносните прашања и создавањето на 
независна Р. Македонија. Годишен зборник, Правен факултет. ISSN 
1857- 8713;

 – Marolov, Dejan (2017) Comparative view of the preambles of the 
Constitutions of Republic Of Portugal and Republic Of Macedonia. 
Global to Local Law. ISSN 2183-721X, Понта Делгада;

 – Алексоски Стеван, Маролов Дејан (2017) Илегалното префрлање 
на луѓе и стока преку македонската граница и начини на откривање, 
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers 
Vol.16.2 2017, Скопје;

- Дејан Маролов, Страшко Стојановски (2017) Political symbols and 
regional identity in Russia, Зборник на трудови од Четврта меѓународна 
конференција Општествените промени во глобалниот свет, Штип;

- Дејан Маролов, Страшко Стојановски (2017) Охридскиот рамковен 
договор наспроти тиранската платформа, Зборник на трудови 
од Четврта меѓународна конференција Општествените промени во 
глобалниот свет, Штип

Доц. д-р Димитар Апасиев
- 2017 = Антички правни споменици – Хрестоматија; Издавач: 

MAGNA CARTA, Едиција: Правна историја; ISBN: 978-9989-2727-
2-1; Скопје [254 стр.]

- 2017 = Судењето на вештерките во Римското и во средновековното 
право (во коавторство со ас. док. Елена Максимова), Зборник 
на трудови од Четвртата меѓународна научна конференција 
„Општествените промени во глобалниот свет“ – Том I (Право), 
Правен факултет, Штип; ISBN: 978-608-244-423-9; стр. 177–193; 

- 2017 = Закон судный людям – Первый старославянский правовой 
памятник, труд презентиран на конференцијата: „Славянские 



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

824

государство и право“ во рамки на Юбилейный всеславянский съезд 
(2017), во организација на Международный союз общественных 
объединений „ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ“ [Всемирная задача 
Славянства – Труды Юбилєйного Всеславянского Съєзда; 538-544], 
Москва и Санкт Петербург (Русија).

Вон. проф. д-р Војо Беловски 
 – Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Belovski, Vojo and Nanev, 

Lazar and Miseva, Kristina and Davkova, Lidija (2015) Кадровскиот 
капацитет, потребите и развојните потенцијали на малите и 
средни бизниси во источниот регион базирани на знаење. [Project] 
(Submitted);

 – Belovski, Vojo (2017) Concept of a joint stock company. Journal of 
Process Management – New Technologies International. pp. 25-27. ISSN 
2334–7449 (online)/ 2334 735X (print); 

 – Belovski, Vojo (2016) Отказ на договорот за вработување заради 
економски, организациони, технолошки, структурни или слични 
причини (деловни причини). Зборник на трудови, Правен факултет. 
pp. 23-35. ISSN 1857-7229; 

 – Belovski, Vojo (2016) Companies as capital companies and personal 
companies determination of the term company. Yearbook, Faculty of 
Law. pp. 9-23. ISSN 1857-7229; 

 – Belovski, Vojo and Majhosev, Andon and Dujovska, Ivana (2016) The 
bill of exchange as a means of payment and security. (JPMNT) Journal 
of Process Management – New Technologies, International, 4 (3). pp. 39-
49. ISSN 2334-7449 (Online)/ 2334-735X (Print); 

 – Belovski, Vojo (2016) Модерен-современ и успешен - ефикасен 
менаџер. In: Општествените промени во глобалниот свет, 3-5 Sept 
2016, Stip, Macedonia;

 – Европско трудово право и глобализацијата, Меѓународна 
конференција - Општествените промени во глобалниот свет, Sept 
2017, Stip, Macedonia;

 – Права и обврски на работникот и работодавачот, Меѓународна 
конференција - Општествените промени во глобалниот свет, Sept 
2017, Stip, Macedonia;

 – INSPECTION IN THE FIELD OF EMPLOYMENT RELATIONSHIPS 
AND PENALTY PROVISIONS UNDER THE LABOR LAW, Годишен 
зборник на Правен факултет, 2017 год.

Ас.докторанд м-р Елена Иванова 
- Улогата на центрите за социјална работа во остварувањето на 

концептот на ресторативна правда спрема децата- Ангеловска 
Александра, Максимова Елена, Годишен зборник Правен факултет 
УГД, 6. ISSN 1857- 8713, 2016, стр. 41-50;

- Криминолошки аспекти на проституцијата, со посебен осврт на 
античката правна уреденост – Димитар Апасиев и Елена Максимова, 
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Зборник на трудови Трета меѓународна научна конференција 
„Општествени промени во глобалниот свет“, Правен факултет, 
Универзитет „Гоце Делчев“, Штип:2016;

- Конфискација на имот и имотна корист во случај на аболиција - 
Олга Кошевалиска, Елена Максимова, Зборник на трудови Трета 
меѓународна научна конференција „Општествени промени во 
глобалниот свет“, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, 
Штип: 2016.

- Судењето на вештерките во Римското и во Средовековното право – 
Димитар Апасиев и Елена Максимова, Зборник на трудови Четврта 
меѓународна научна конференција „Општествени промени во 
глобалниот свет“, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, 
Штип:2017.

- Притвор во постапката спрема деца - Лазар Нанев, Олга Кошевалиска, 
Елена Максимова, Зборник на трудови, Четврта меѓународна научна 
конференција „Општествени промени во глобалниот свет“, Правен 
факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип:2017.
 
Доц. д-р Ана Никодиновска-Крстевска 

- NIKODINOVSKA KRSTEVSKA, Ana and SHIKOVA, Natalija: EU’s 
Democracy promotion towards Republic of Macedonia through the 
standard of fair and democratic elections, University S. Kliment Ohridski 
– Sofia, Sofia, 2017. (in press);

- КОШЕВАЛИСКА О., НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, А. 
и ТУШЕВСКА, Б.: Ромите во текот на претходните анализи на 
Рамковниот договор. Здружение на правата на Ромите – Штип, Штип, 
2017. ISBN 978-608-245-243-2 (книга); 

- НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, А. Создавање на Армија на 
Европската Унија: Теориска анализа низ призмата на концептот на 
нормативната моќ на Европската унија, Годишен зборник на Правен 
факултет бр. 6, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Штип, 2016, стр. 
83-89. ISSN 1857-7229.

Доц. д-р Борка Тушевска 
 – Тушевска Борка, Спецификите на банкарската гаранција како 

инструмент за обезбедување на побарување, Правна ревија 
Правоматика, ISSN 2545-4099. (2). pp. 62-80., 2017;

 – Тушевска Борка, Мишева Кристина, Кошевалиска Олга., 
Практичната настава во Република Македонија согледано преку 
дисциплината и посветеноста на студентите на правните факултети. 
Годишен зборник, Правен факултет. pp. 139-151., 2016;

 – Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka, Crimes of Criminal Insolvency 
in Macedonian Legislation., Balkan Social Science Review, ISSN 1857- 
8772., 7. pp. 47-65., 2016;

 – Тушевска Борка, Мишева Кристина, Кошевалиска Олга, Практичната 
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настава во Република Македонија согледано преку дисциплината 
и посветеноста на студентите на правните факултети. Годишен 
зборник, Правен факултет. pp. 139-151., 2016;

 – Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2016) 
European versus Macedonian principles of public procurement contracts. 
VIZIONE. pp. 179-196. ISSN 1857- 9221; 

 – Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka., Crimes of Criminal Insolvency 
in Macedonian Legislation., Balkan Social Science Review, ISSN 1857- 
8772., 7. pp. 47-65., 2016;

 – Veigel, Charles and Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and 
Nikodinovska Krstevska, Ana (2016) The ‘Gazi Baba’ Reception Centre 
for Foreigners in Macedonia: migrants caught at the crossroad between 
hypocrisy and complying with the rule of law. The International Journal 
of Human Rights, 20. pp. 1-17. ISSN 1744-053X;

 – Tusevska, Borka and Miseva, Kristina and Kosevaliska, Olga (2016) 
Contemporary Trends and Prospects of Practical Training for Students 
in the Public and Private Sector in the Republic of Macedonia. European 
Journal of Business and Social Sciences, 5 (8). pp. 1-13. ISSN 2235-
767x;

 – Miseva, Kristina and Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga (2016) 
Student Practical Training as part of Law Faculties through the Prism 
of the Public and Private Sector in Macedonia. PONTE International 
Scientific Researchers Journal, 72 (11). ISSN 0032-6356.
 
Доц. д-р Олга Кошевалиска

 – Тушевска Борка, Мишева Кристина, Кошевалиска Олга, Практичната 
настава во Република Македонија согледано преку дисциплината 
и посветеноста на студентите на Правните факултети. Годишен 
зборник, Правен факултет. pp. 139-151., 2016;

 – Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka., Crimes of Criminal Insolvency 
in Macedonian Legislation., Balkan Social Science Review, ISSN 1857- 
8772., 7. pp. 47-65., 2016;

 – Veigel, Charles and Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and 
Nikodinovska Krstevska, Ana (2016) The ‘Gazi Baba’ Reception Centre 
for Foreigners in Macedonia: migrants caught at the crossroad between 
hypocrisy and complying with the rule of law. The International Journal 
of Human Rights, 20. pp. 1-17. ISSN 1744-053X;

 – Tusevska, Borka and Miseva, Kristina and Kosevaliska, Olga (2016) 
Contemporary Trends and Prospects of Practical Training for Students 
in the Public and Private Sector in the Republic of Macedonia. European 
Journal of Business and Social Sciences, 5 (8). pp. 1-13. ISSN 2235-
767x;

 – Miseva, Kristina and Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga (2016) 
Student Practical Training as part of Law Faculties through the Prism 
of the Public and Private Sector in Macedonia. PONTE International 
Scientific Researchers Journal, 72 (11). ISSN 0032-6356;
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 – Nanev, Lazar and Kosevaliska, Olga (2016) Заштита на деца жртви 
на кривични дела и сведоци во кривичната постапка. Стручно 
списание Правник (293). pp. 50-60. ISSN 1409-5238;

 – Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2016) 
European versus Macedonian principles of public procurement contracts. 
VIZIONE. pp. 179-196. ISSN 1857- 9221. 
 
Проф. д-р Јадранка Денкова

 – Годишен зборник на Правен факултет, 5 pp. 287-305 ISSN 1857-7229, 
Перцепциите на граѓаните за транспарентноста и партиципативноста 
во процесот на донесување на одлуки во единиците на локалната 
самоуправа во Источниот плански регион на Република Македонија, 
Стојановски Страшко, Денкова Јадранка, Јован Ананиев. 

Доц. д-р Кристина Мишева 
- Miseva, Kristina (2016) The influence of the EU health policy on the 

process of public health system reforms in the Republic of Macedonia In: 
EU and Comparative Law Issues and Challenges. Josip Juraj Strossmayer 
University of Osijek, Faculty of Law Osijek, Osijek, R. Hrvatska.

- Kristina Misheva and Latif, Samir (2017) Права, обврски и одговорности 
на членовите на органот на управување во јавните здравствени 
установи. Зборник на трудови, Четврта меѓународна конференција 
„Општествените промени во глобалниот свет“ - Правен факултет – 
УГД , ISBN 978-608-244-423-9 

- Petkukjeski, Ljupco; Andonov, Marko; Miseva, Kristina and Mihajloski, 
Zoran (2017) EMPLOYEES’ PARTICIPATION IN THE MANAGEMENT 
AND DECISION MAKING IN PUBLIC ENTERPRISES AND 
INSTITUTIONS – THE CASE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA. 
Зборник на трудови од Четвртата меѓународна научна конференција 
„Општествените промени во глобалниот свет“. ISSN ISBN 978-608-
244-423-9.

 – Tusevska, Borka; Miseva, Kristina and Kosevaliska, Olga (2017) 
ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА НА СТУДЕНТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА – ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА 
СТУДЕНТИТЕ ОД ПРАВНИТЕ ФАКУЛТЕТИ – Универзитет „Гоце 
Делчев“ – Штип, научна книга, УГД. https://e-lib.ugd.edu.mk/652# 

Проф. д-р Страшко Стојановски 
Објавени статии

- Stojanovski, Strasko (2017) Говорот на омраза на интернет и 
социјалните мрежи. Стручно списание „Правен дијалог“, 14. pp. 19-
25. ISSN 2915-4389

- Stojanovski, Strasko and Koceva, Daniela (2016) Религија и религиската 
дистанца во Република Македонија. Годишен зборник на Правен 
факултет. ISSN 1857-7229.



Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

828

Објавени трудови од конференции
 – Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka (2017) Медиумите и 

медиумското информирање во Република Македонија: Фактори 
на влијание на политичката мобилизација врз системот на 
јавното медиумско информирање. In: Четврта меѓународна научна 
конференција „Општествените промени во глобалниот свет“, 6 - 7 
септември, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Р. 
Македонија.

 – Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2017) Охридскиот рамковен 
договор наспроти Тиранската платформа. In: Четврта меѓународна 
научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“, 
6 - 7 септември, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, 
Р. Македонија.

 – Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2017) Грчката 
„Македонска борба“ и грчката политика во Балканските војни 
и Букурешкиот договор. In: Македонско-Руски научен собир 
„Букурешкиот мировен договор (1913) и неговите долгорочни 
последици за Македонија и Југоисточна Европа“, 27-28 June 2013, 
Skopje, Macedonia.

 – Denkova Jadranka, Jovan Ananiev, Strasko Stojanovski (2017) HUMAN 
RESOURSE MANAGEMENT CHALLENGE FOR EFFECTIVE 
LOCAL GOVERNMENT. In Proceedings from International May 
Conference on Strategic Management – IMKSM17, May 19 – 21, 2017, 
Bor, Serbia.

 – Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2016) Говор на омраза на 
социјалните медиуми во Република Македонија. In: Proceedings 
of The Third International Scientifc Conference: Social Change in the 
Global World, 1-2 Sept 2016, Center for Political and Legal Research, 
Faculty of Law, Goce Delchev University in Shtip, Macedonia.

 – Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka (2016) The role of stereotypes 
in creating social distance and social inclusion in Republic of Macedonia. 
In: Proceedings of the Third International Scientific Conference: Social 
Change in the Global World, 1-2 Sept 2016, Stip, Macedonia.

Објавени монографии и делови од книга
 – Stojanovski, Strasko and Poposka, Zaneta (2016) Истражувачки 

извештај – Влијание на стереотипите и етничката дистанца за 
појава на дискриминација, говор на омраза и криминал од омраза.

 – Stojanovski, Strasko (2016) Идентитетот кај Македонците 
муслимани: помеѓу етно-лингвистичките карактеристики и 
политичката мобилизација. In: Македонците со исламска религија 
во историски и современ контекст. МАНУ, pp. 55-80. ISBN 978-608-
65143-6-5.
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Проф. д-р Андон Мајхошев
 – Мајхошев, А и Беловски В.,Трудово право-учебник, 2017, УГД-

Штип,
 – Andon Majhoshev, Katerina Krusharska Velinovska, Macedonia, 

Тhe right to form and to join trade unions as defined in International 
legal instruments, (JPMNT) Journal of Process Management – New 
Technologies, International Vol. 5, p. 79-86, No 3, 2017, ISSN . ISSN 

 – Andon Majhosev, Goran Mirkovski, Macedonia, FREEDOM OF 
EXPRESSION AND DECRIMINALIZATION OF THE DEFAMATION 
IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, (JPMNT) Journal of Process 
Management – New Technologies, International  Vol. 5, p. 106-113, 
No 3, 2017, ISSN 2334-735X (Print).4-

 – Majhosev, Andon and Bakev, Zlatko (2016) Како известуваат 
медиумите во Република Македонија за активностите на 
јавното обвинителство за гонење на кривичните поврзани и 
кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на 
комуникациите во периодот од 1.4.-30.6.2016. Трета меѓународна  
научна конференција „Општествените промени во современиот свет“, 
Универзитет  „Гоце Делчев“ - Штип, 2016 , Vol. 2. pp. 990-1008. 
ISSN ISBN 978-608-244-353-9. 

 – Majhosev, Andon (2016) Анализа на одредбите на колективните 
договори во Република Македонија во периодот 1990-2010 од 
аспект на примена на начелото поповолност за вработените (in 
favorem laboratories). Годишен зборник на Правен факултет 2016, 
Vol. 6 (1). pp. 53-62. ISSN 1857-7229. 

 – Беловски, Војо и Мајхошев Андон, Европско трудово право и 
глобализацијата, Четврта меѓународна научна конференција - 
„Општествените промени во современиот свет“, Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип стр. 47-74, ISBN 978-608-244-423-9.

 – Андон Мајхошев, Сузана Џамтовска-Здравковска, Саморегулација 
на медиумите-Компаративна анализа, Четврта меѓународна научна 
конференција „Општествените промени во современиот свет“, 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип стр. 1185-1198, ISBN 978-608-
244-423-9.

Доц. д-р Марија Амповска 
- Специфики на осигурувањето од граѓанско-правна одговорност за 

нуклеарна штета. Годишен зборник на Правен факултет, 6 декември 
2016 г., pp. 1-9. ISSN 1857 – 7229. 

- Правните предизвици при уредување на граѓанско - правната 
одговорност за штета причинета со нуклеарен инцидент. Juridica 
Journal of Legal nad Social studies , 2 (1)., декември 2016 pp. 191-211. 
ISSN 978-608-4767-13-8

- Nuclear insurance pools worldwide: the role in the nuclear law, Balkan 
Social Science Review, Vol. 9, june, 2017.

- Систем на доброволно здравствено осигурување во Република 
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Македонија -предности и слабости, Зборник на трудови од 4. 
Меѓународна научна конференција „Општествени промени во 
глобалниот свет“, септември 2017 г.

- 5.Особини и дејство на стекнување без основа, Зборник на трудови 
од 4.  Меѓународна научна конференција „Општествени промени во 
глобалниот свет“, септември 2017 г.

Вон. проф. д-р Ивица Јосифовиќ
 – European Union’s Cross-Border Cooperation in Exchanging and 

Processing Digital Evidence, Forth International Scientific Conference 
“Social Change in the Global World”, Goce Delcev University in Shtip, 
Faculty of Law – Shtip, 2017

 – European Gendarmerie Force – Organization and Tasks, Journal of 
Process Management – New Technologies, International (JPMNT), 
The International Scientific Conference “New Knowledge for the New 
People”, 2017;

 – European Union’s Dilemma: Democratization vis-à-vis Integration, 
International Scientific Conference: Security Concepts and Policies – 
New Generation of Risks and Threats, Faculty of Security, 2017; 

 – European Union’s Area of Freedom, Security and Justice After Brexit: 
Consequences and Future Prospects, International Magazine for Social 
Sciences Vizione, 28/2017, 2017;

 – European Gendarmerie Force – Organization and Tasks, Journal of 
Process Management – New Technologies, International (JPMNT), 
The International Scientific Conference “New Knowledge for the New 
People”, 2017; 

 – Institutional vis-à-vis Policy Change: Crossing Pillars in the European 
Union’s Area of Freedom, Security and Justice, Journal of Process 
Management – New Technologies, International (JPMNT), The 
International Scientific Conference “New Knowledge for the New 
People”, 2017;

 – The Lisbon Treaty and the Police and Justice Cooperation: Special 
Emphasis to the European Public Prosecutor’s Office, Časopis Pravne 
Teme, Departman za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru, Godina 
4, Broj 8, Novi Pazar, decembar 2016

 – Crisis Management of the European Union and the Human Rights Aspect 
– Case Studies, Faculty of Security, Skopje, 2016;

 – .Europe’s Migration/Refugee Crisis: Globalization at Risk, International 
Magazine for Social Sciences Vizione, 26/2016, 2016;

 – Europe at “War”: Globalization vs. Geopolitics, Journal of Process 
Management – New Technologies, International (JPMNT), The 
International Scientific Conference “New Knowledge for the New 
People”, 2016;

 – Democratization vis-à-vis Integration, Journal of Process Management – 
New Technologies, International (JPMNT), The International Scientific 
Conference “New Knowledge for the New People”, 2016;
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 – Democratization through Stability of Institutions, International Scientific 
Conference “Republic of Macedonia on the Road Towards the European 
Union (2020) – Experiences, Challenges, Perspectives” Macedonian 
Academy of Science and Arts, Secretariat for European Affairs, 2016.

Нови избори на наставнички и соработнички кадар 
Р. 
бр. Име и презиме Звање Област Избор /

реизбор

1. Д-р Жанета Попоска
насловно 

звање вонреден 
професор

меѓународно 
јавно право избор

2. Д-р Јасмина Димитриева 
- Најданова

насловно звање 
доцент уставно право избор

3. Д-р Борка Тушевска вонреден 
професор деловно право избор

4. Д-р Милица Шутова доцент

граѓанско 
право и 

наследно 
право

избор

Други активности 
Во декември 2016 год. на Правниот факултет при УГД се одржа 

натпревар во симулирано судење на кривичен процес на кое учествуваа 
студенти од пет правни факултети од државава. Настанот значи реализација 
на проектот „Денови на симулирано судење”, поддржан од Мисијата 
на ОБСЕ во Македонија и на истиот му претходеа 3 работилници на кои 
студентите, заедно со судии од Врховен суд и менторите ги подготвуваа 
добиените предмети за финалниот натпревар. Имено, проектот претставува 
соработка помеѓу катедрите по казнено право од Правен факултет при 
УГД, „Јустинијан Први” при УКИМ, Државен универзитет во Тетово, 
Универзитет на Југоисточна Европа и Правен факултет при УКЛО. 
Проектот е со натпреварувачки дух.

Студентите го претставуваат сопствениот универзитет преку 
симулација на кривично судење кое беше валоризирано од страна на судии 
од Врховен суд на РМ, во улога на судии и за овој натпревар.

Судиите ги ценеа ораторски вештини на студентите, познавање на 
материјата, тимската работа, изработените списи од кривична материја 
потребни за спроведување на едно судење од областа, перформансите 
и снаоѓањето во соодветните улоги на судии, обвинители, бранители, 
вештаци, сведоци и сл., како и умешноста да го финишираат зададениот 
предмет врз презентираните докази почитувајќи ги сите принципи на 
правично судење.
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Студентите во процесот беа предводени од предметните професори и 
ментори. Во нашиов случај насл. вон. проф. д-р Лазар Нанев, доцент д-р 
Олга Кошевалиска и како ас. докторанд Елена Максимова. Овој настан 
е од особена важност за развивање на соработката помеѓу катедрите по 
кривично право во државава, а и за целокупното кривично право воопшто, 
бидејќи значи негување на праксата уште во зародишна универзитетска 
фаза. 

Проектот е обновен и за тековната 2017 година, реализирани се две 
средби, каде во улога на оценувачки судски совет годинава имаме судии 
од основни и апелациони судии од државата (судија Габриела Гајдова, 
судија Корнелија Давчева и судија Сафет Кадрии). Годинава третата 
средба воедно ќе биде и финалната, односно натпреварот и закажана е за 
15 декември. Домаќин повторно е нашиот факултет.

Во март годинава (30.3.2017 год) се одржа традиционалната VII по 
ред, Ораторска вечер на Правен факултет. Ораторството како базична 
вештина на секој академски граѓанин мора да биде негувана, особено и 
првенствено од правниците. Предводени од таа идеја, Клубот на оратори 
„Rostra Vetera“ при Правен факултет на УГД и Правен факултет при 
УГД ја организираа годинешнава Ораторска вечер која беше отворена за 
пријавување на сите студенти од Универзитетот, не само за правниците. 
На наше огромно задоволство, учество зедоа студенти од Машински 
факултет, Економски, Филолошки,  медицински факултет и сл. 
Студентите се натпреваруваа во три категории: категорија „Историски 
говори“, интерпретација на познати говори низ историјата, категорија на 
говори поврзани со „hate speach“ и категорија „слободни говори“ во која 
студентите говореа за секојдневните студентски проблеми и актуелни 
државни теми. Оваа година имаше три први места, односно предвидено 
беше да се избира победник од секоја категорија. Поддржани од 
Ректорската управа на УГД, тројцата наградени – Елена Орцева (Правен 
факултет-Струмица), Иван Буралиев (Правен факултет - Струмица) и 
Христина Спирова (Правен факултет – Новинарство и односи со јавноста) 
се здобија со парична награда од по 4000 денари и комплет книги од автори 
– професори на Правен факултет при УГД.

Под менторство на доцент д-р Димитар Апасиев и ас. докторанд Елена 
Максимова, студентите се подготвуваа интензивно за главната вечер, со 
редовни проби на говорите, претходни обуки за реторика и ораторство 
и перманентни консултации. Настанот беше медиумски покриен, а 
преполната свечена сала на Правен факултет громогласно аплаудираше на 
секој од учесниците. Настанот е од круциелна важност за Универзитетот. 

Обука на студенти од Alumni за превнција од дискриминација и 
постапување во случаи на говор од омраза и криминал од омраза

На 7 април 2017 год. во свечената сала на Правниот факултет, 
УГД – Штип, се одржа обука од алумни, поранешни слушатели кои веќе 
учествувале на циклусот на активности поврзани со истоимениот проект 
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за 2016-2017 год., кои презентираа на таргетирана група на студенти 
– слушатели кои во текот на 2017 – 2018 год. ќе земат учество во 
активностите поврзани со проектот. 

Во обуката, како алумни земаа учество вкупно 10 студенти (Кире 
Иванов, Елена Трајковска, Наташа Донева, Анастазија Коцева, Антонио 
Стоилов, Андреј Митевски, Христина Спирова, Марија Алексовска, Иван 
Николов и Верица Јосифова), кои во менторство на проф. д-р Жанета 
Попоска реализираа четиричасовни предавања, и преку теории, примери 
и пракса ги дефинираа, објаснија и доловија основните поими поврзани 
со антидискри минација, превенција на говор од омраза и криминал од 
омраза. Предавачите се поделија во три групи и тоа: антидискриминација, 
превенција на говор од омраза и превенција на криминал од омраза. Целната 
група на којашто се однесуваше оваа обука беа студентите од прва, втора 
и трета година од Штип и од дисперзиите во Струмица, и вкупно земаа 
учество околу 30 студенти. 

Дебата за криминал од омраза: феноменологија, треднови и 
последици

На 26 април 2017 г. во свечената сала на Правен факултет, УГД – 
Штип, се одржа Дебата за криминал од омраза: феноменологија, трендови 
и последици, со почеток во 10.30 часот. Дебатата ја водеа проф. д-р 
Лазар Нанев, проф. д-р Жанета Попоска и доц. д-р Олга Кошевалиска. 
На дебатата најпрво говореше доц. д-р Олга Кошвалиска, која ги воведе 
студентите во основите на кривичното право и на криминалот од омраза. 
Потоа, излагање имаше професорот Лазар Нанев, кој говореше за 
феноменологијата и последиците од криминалот од омраза, кој воедно даде 
и практични примери. На крај, професорката Жанета Попоска говореше 
за трендовите во криминалот од омраза, допирајќи ги националните 
случаи поврзани со криминал од омраза врз основ на етничка припадност, 
сексуална ориентација, религија и политичко уверување, како и ги 
претстави современите начини и датабази за следење на криминалот од 
омраза на национално ниво изработени од Хелсиншкиот комитет. На 
дебатата земаа учество околу 40 студенти од сите години на Првниот 
факултет, вклучувајќи ги студентите кои беа присутни на обуката од 
алумните.

Промоција на Истражувачкиот извештај – Влијание на 
стереотипите и етничката дистанца за појава на дискриминација, 
говор на омраза и криминал од омраза во рамките на одбележувањето 
на Денот на Европа 

На 9 мај 2017 год., со почеток во 11.30 часот во Свечената сала на 
Правниот факултет, УГД – Штип, се одржа одбележување на Денот 
на Европа. Во рамките на овој настан беше предвидена промоција на 
книги и списанија во издание на Правниот факултет, како и промоција 
на Истражувачкиот извештај „Влијание на стереотипите и етничката 
дистанца за појава на дискриминација, говор на омраза и криминал од 
омраза“ во издание на ОБСЕ. Учесниците коишто ги промовираа книгите 
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беа: проф. д-р Марија Ташева и проф. д-р Жанета Попоска кои го 
промовираа Извештајот, доц. д-р Марија Амповска која ги промовираше 
Зборниците од третата конференцијата „Општествените промени во 
глобалниот свет“ како и меѓународното списание Balkan Social Science 
Review, и доц. д-р Ана Никодиновска-Крстевска која ја промовираше 
книгата Migration at sea: International Legal Perspectives and Regional 
Approaches, понатаму Шестиот број на Годишен зборник на Правниот 
факултет и студентското списание Student’s Social Science Jouarnal. Исто 
така, во рамките на овој настан во соработка со доц. д-р Јана Јакимовска 
од Ликовната академија, УГД – Штип, беше отворена изложба на тема 
човекови права и антидискриминација, во која беа изложени дела – 
постери од страна на студентите од Ликовната академија. На промоцијата 
учествуваа студенти од сите години на студии на Правниот факултет, 
професори, и гости. Промоцијата беше медиумски покриена од страна на 
локалните телевизии во Штип.

Во јуни 2017 година, тим од студенти од Правниот факултет при 
УГД зеде учество на натпреварот - „Шестата ФУТУРА“ – Регионален 
натпревар во симулирано судење за постапката пред Европски суд 
за човекови права. Тимот предводен од менторите проф. Страшко 
Стојановски, доцент д-р Дејан Маролов и асистент докторанд Елена 
Максимова интензивно се подготвуваа по доделувањето на хипотетичкиот 
случај од страна на организаторите. Беа формирани два поттима, односно 
апликанти и држава, и секој поттим изработуваше поднесок. Во тимот 
на апликанти беа студентите Наташа Донева, Анастазија Коцева и Ристо 
Чанев, а на страната на државата Мартина Георгиева, Рената Митрева 
и Ристе Лазаров. На натпреварот во Ниш, Р.Србија, нашите тимови 
вкрстено се натпреваруваа во четири сесии (во два дена) со останати 
правни факултети од регионот (Правниот факултет во Зеница, Правниот 
факултет во Крагујевац, Правниот факултет во Битола и Правниот 
факултет „Џемал Бједич“ во Мостар). Иако дебитанти, успеаја да го 
освојат второто место на натпреварот. Се стекнаа и со сертификати за 
десет неделен курс за познавање на Европската конвенција за човекови 
права и јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права. 

Летна школа за човекови права и кривично право во Охрид 
Од 27 јуни до 3 јули 2017 г., во Охрид се одржа втората Летна 

школа за човекови права и кривично право, во организација на Правен 
факултет, УГД – Штип, Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ 
– Скопје и Правен факултет, ДУТ – Тетово. Во рамките на школата се 
одржаа предавања и работилници на теми од човекови прав и кривично 
права од професори кои доаѓаат од трите организациски универзитети, 
меѓу кои од Правниот факултет – Штип, учествуваа проф. д-р Јован 
Ананиев, проф. д-р Борка Тушевска-Гавриловиќ, проф. д-р Жанета 
Попоска, проф. д-р Лазар Нанев, доц. д-р Олга Кошевалиска и доц. д-р Ана 
Никодиновска Крстевска. На школата земаа учество околу 50 студенти, од 
гореспоменатите универзитети, од кои 16 студенти од Правниот факултет 
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- Штип, вклучувајќи го победникот од седмиот натпревар по ораторство 
на Правниот факултет – Штип, студентот Иван Буралиев. Во рамките 
на школата беше предвиден завршен тест, со кој се изврши проверка 
на знањето на студентите и им беа доделени сертификати за учество на 
студентите. Учеството во летната школа беше целосно финансиски и 
организации поддржано од Мисијата на ОБСЕ во Скопје. 

Меѓународната конференција „Општествените промени во 
глобалниот свет“ (6 и 7 септември 2017 г.) и публикација на трудови 
во зборник 

На 6 и 7 септември 2017 г. на Правниот факултет, УГД – Штип е 
одржана 4. Меѓународната конференција „Општествените промени во 
глобалниот свет“ која е предвидено да се одржи. На конференцијата се 
пријавиле за активно учество околу 80 учесници. Во организацискиот 
одбор на конференцијата учествуаат: проф. д-р Јован Ананиев, доц. д-р 
Кристина Мишева, доц. д-р Марија Амповска и ас. док. Елена Максимова. 

Секциите се однесуваат на право, политика, комуникации и општество. 
Во различни панели, централните точки на дискусија се различни. На 
панелот за човекови права прашања и предизвици се мигрантската криза, 
правата на бегалците, институционалните капацитети за заштита на 
човековите права. Во делот на политика имаме предизвици на она што 
претставува електронско гласање, потоа за пропагандните војни кои ги 
водат големите сили меѓу себе. Во панелите кои се однесуваат на правото 
има доста материја која е поврзана со правото на ЕУ, а од панелот кој 
се однесува на комуникации, централно место заземаат темите кои се 
однесуваат на социјалните медиуми, потоа ширењето на говорот на 
омраза преку медиумите. Целта на научните работници е да ги истражат 
проблемите кои се појавуваат во различни области и многу слободно да 
дадат препораки за нивно надминување.

Други активности на академскиот кадар
Доц. д-р Дејан Маролов
Mентор на тим студенти:

- Заедно со проф. Страшко Стојановски и ас. Елена Максимова кои 
учествуваат на „Шестата ФУТУРА“ – Регионален натпревар во 
симулирано судење за постапката пред Европски суд за човекови 
права, одржано во Ниш. Се стекнува со сертификат за десетнеделен 
курс за познавање на Европската конвенција за човекови права и 
јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права. 

Доц. д-р Димитар Апасиев
Симпозиуми

- 2017 = Стипендија за краток студиски престој во Русија за млади до 
35 години, доделена од страна на „Россотрудничество – Федеральное 
агентство по делам Содружества Независимых Государств, 
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соотечественников, проживающих за рубежом и по международному 
гуманитарному сотрудничеству“ («Новое Поколение – New 
Generation»: Программа краткосрочных ознакомительных поездок 
в Российскую Федерацию молодых представителей политических, 
общественных, научных и деловых кругов иностранных государств).

- 2017 = Славянские государство и право – учество со свој труд на 
руски јазик на научната конференција во рамки на Юбилейный 
всеславянский съезд (1867–2017), во организација на Международный 
союз общественных объединений „ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ – 
Всемирное движение славянских народов за духовное единство и 
взаимность“, Москва и Санкт Петербург (Русија).

- 2017 = Юбилейный всеславянский съезд 2017 – Международный 
союз общественных объединений „ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ 
- Всемирное движение славянских народов за духовное единство и 
взаимность“, Москва и Санкт Петербург (Русија).

- 2017 = Владеењето на природното право низ историјата; предавање 
во рамки на Охридската школа за природно право „Демократија и 
владеење на правото“ (панел: Устав, владеење на право и човекови 
права); Центар за стратегиски истражувања при МАНУ и Амбасада 
на САД во РМ; Куќа Уранија, Охрид. 

- 2017 = Poiesis – расправа за творештвото; Форум-дискусија во 
рамки на проектот „Културни приказни“, Филозофско друштво на 
Македонија и Христијански философски форум; ЕУ Инфо центар, 
Скопје.

- 2017 = Достоевски и McDonald’s – отворено предавање на проф. д-р 
Венко Андоновски, Филолошки факултет, УГД, Мултимедијален 
центар, Штип. 

- 2017 = Arche – расправа за власта и началството; Форум-дискусија 
во рамки на проектот „Културни приказни“, Филозофско друштво на 
Македонија и Христијански философски форум; ЕУ Инфо центар, 
Скопје.

- 2017 = Стручна дебата за криминал од омраза Феноменологија, 
трендови и последици, ОБСЕ – Организација за безбедност и 
соработка во Европа, Мисија во Скопје и Правен факултет при 
државниот Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Конференциска сала 
(Стар Ректорат), Штип.

- 2017 = IVth International Scientific Conference Social Change in The 
Global World, State University ’Goce Delcev’ – Stip, Faculty of Law, 
Center for Legal and Political Research, Ceremonial Hall, Shtip (со 
добиен Сертификат за учество).

Комисии
- 2017 = Рецензент на трудови на традиционалната Меѓународна 

конференција „Општествените промени во глобалниот свет“ – од 
областа на правната историја и теорија (IVth International Scientific 
Conference Social Change in The Global World) – Правен факултет, 
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УГД, Штип.
- 2017 = Член на факултетска Комисија за изработка на Стратегија за 

промоција.
- 2017 = Ментор на студенти-оратори на државниот меѓууниверзитетски 

натпревар по ораторство на тема „Ја познавам ли доволно ЕУ?“ и 
студентска дебата на тема „ЕУ: Задолжителна или алтернативна 
опција за студентите“ – во организација на Европското движење 
на Македонија (ЕДРМ) + Делегацијата на ЕУ во Македонија + 
Германската фондација „Конрад Аденауер“; Филозофски факултет, 
Државен универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје [освоено 
второ место и добиено признание за менторство]. 

- 2017 = Организатор VII Ораторска вечер на УГД – обучувач и 
тренер (со добиен Сертификат за успешна реализација на оваа 
традиционална универзитетска манифестација).

Ас. докторанд м-р Елена Иванова
Обуки и конференции и останати активности

- Декември 2016 – во организација и учество за настан насловен 
„Денови на симулирано судење“, реализиран во Правен факултет 
УГД, Штип, кој претходи на проект. Се здобива со сертификат.

- 30 март 2017 – организира Ораторска вечер на УГД, во соработка со 
доцент д-р Димитар Апасиев, под капата на Клуб на оратори „Rostra 
Vetera“ и Правен факултет УГД, на ниво на Универзитет Гоце Делчев 
– Штип.

- Јуни 2017 – ментор на тим студенти (заедно со проф. Страшко 
Стојановски и доцент д-р Дејан Маролов) кои учествуваат на 
„Шестата ФУТУРА“ – Регионален натпревар во симулирано судење 
за постапката пред Европски суд за човекови права, одржано во 
Ниш. Се стекнува со сертификат за десетнеделен курс за познавање 
на Европската конвенција за човекови права и јуриспруденцијата на 
Европскиот суд за човекови права.

- 6-7 септември 2017 – член на Организациски одбор и пријавена и 
учествува на третата Меѓународна конференција „Општествените 
промени во глобалниот свет“ организирана од Правниот факултет на 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, за два труда: во коавторство 
со доц. д-р Олга Кошевалиска и проф. д-р Лазар Нанев и доц. д-р 
Димитар Апасиев

- 18-22 септември 2017, учесник е на „Охридската школа за природно 
право, Криминал од омраза и поврзани облици на криминалитет“, 
организирана од МАНУ поддржано од Мисијата на ОБСЕ во Скопје. 
Учесник е во делот на презентација на докторанди и презентира тема 
на докторска дисертација. 
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Доц. д-р Ана Никодиновска-Крстевска
Учество на конференции, семинари, научни собири и слично

- NIKODINOVSKA KRSTEVSKA, A.: External Governance of the 
European Union through the prism of its Defense and Security Policy. 
Четврта меѓународна научна конференција „Општествените промени 
во глобалниот свет“, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Правен 
факултет, 6 – 7 септември 2017, Штип. 

- НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, А.: Externalization of European 
Union security out of EU borders: myth or reality? Third International 
Conference ‘The Balkans between East and West: Old and/or new 
security challenges’, Institute for security, defense and peace, Faculty of 
Philosophy, University Ss. Cyril and Methodius – Skopje and Faculty of 
Security, University of Belgrade, 5 – 7 September 2017, Ohrid. 

- NIKODINOVSKA KRSTEVSKA, Ana and SHIKOVA, Natalija: EU’s 
Democracy promotion towards Republic of Macedonia through the 
standard of fair and democratic elections, International conference on 
the Future of EU and Eastern Europe, University S. Kliment Ohridski – 
Sofia, 27 May 2017, Sofia. 

- НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, А.: Воведно обраќање по повод 
Одбележување на денот на Европа, 9.5.2017 г. и промоција на книги 
во издание на Центарот за политичко-правни истражувања при 
Правниот факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

- NIKODINOVSKA, KRSTEVSKA, A., TUSHEVSKA GAVRILOVIKJ, 
B. And KOSHEVALISKA O., EU and Macedonia. Heading towards 
a common crisis management strategy?, International Conference 
on Contemporary concepts of crisis management, Centre for crisis 
management – Republic of Macedonia, University Goce Delcev – Stip, 
Johns Hopkins University – USA, Kolegi Biznesi – Kosovo, 15 – 16 
December 2016, Ohrid.

Одржани предавања по покана од научна институција: 
- По покана на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје и Државниот универзитет во 
Тетово во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, се одржани 
две предавања во рамките на Летната школа по кривично право и 
човекови права која се одржа од 23 до 29 јуни 2017 г. во Охрид, Хотел 
Клементица. Предавањата се на тема: 

1. Системи на заштита на човековите права на универзално, регионално 
и национално ниво

2. Работилница за меѓународни организации.
 
УЧЕСТВО ВО ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

- Ментор на студенти на проект „Превенција од дискриминација и 
постапување во случаи на криминал од омраза и говор на омраза“ 
(Мисија на ОБСЕ во Скопје), март 2017 – ноември 2017. 

- Истражувач и член на Управен одбор на меѓународен проект COST 
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Action CA16211 ‘Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and 
Democracy in Europe’, 2017 – 2021. 

Доц. д-р Борка Тушевска
- Јуни 2017 - Предавач на Летна школа за човекови права и кривично 

право, Охрид, Мисија на ОБСЕ во Скопје.

Меѓународни конференции:
- 4th International Scientific Conference Social Change in the Global 

World that was held in Shtip on 6-7 September Научен труд, Тушевска 
Б., Одговорноста на стечајниот управник според Македоното право, 
2017; 

- 1st International Scientific Conference on Law and Social Science 
“Judicial Reforms and Anti-Corruption Practices: Challenges, Prospects 
and Exchange of Experiences”, Научен труд: Кошевалиска Олга, 
Тушевска Борка, Comparative legal aspects of corporate crime, Tetovo, 
2017.

Поглавје од книга: 
 – Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Nikodinovska Krstevska, 

Ana (2016) Migration crisis: Macedonia at crossroads. In: Migration at 
sea. International Legal Perspectives and Regional Approaches. Giannini 
Editore, Naples, Italy, pp. 61-76. ISBN 978-88-7431-818-6;

Уредник на книга: 
 – Nikodinovska Krstevska, Ana and Tusevska, Borka (2016) Migration at 

sea: International Legal Perspectives and Regional Approaches. Giannini 
Editore, Naples, Italy. ISBN 978-88-7431-818-6;

Проектни активности: 
- Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Belovski, Vojo and 

Nanev, Lazar and Miseva, Kristina and Davkova, Lidija (2016/2017). 
Кадровскиот капацитет, потребите и развојните потенцијали на 
малите и средни бизниси во источниот регион базирани на знаење.

- Книга: Кошевалиска Олга, Никодиновска Крстевска Ана, Тушевска 
Борка, Ромите во текот на претходните анализи на Рамковниот 
договор, Здружение на правата на Ромите, ISBN 978-608-245-243-2., 
2017. 

Доц. д-р Олга Кошевалиска
Меѓународни конференции:

- 4th International Scientific Conference Social Change in the Global 
World that was held in Shtip on 6-7 September.
 
Научни трудови: 

 – Kosevaliska, Olga and Davkova, Lidija (2017) Перење пари и други 
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приноси од казниво дело во Македонското казнено законодавство. 
Зборник на трудови од Четвртата меѓународна научна конференција 
„Општествените промени во глобалниот свет“. pp. 605-619. ISSN 
ISBN 978-608-244-423-9 

 – Nanev, Lazar, Kosevaliska, Olga, Maksimovska Elena, (2017) Притвор 
во постапката спрема деца. Зборник на трудови од Четвртата 
меѓународна научна конференција „Општествените промени во 
глобалниот свет“. pp. 605-619. ISSN ISBN 978-608-244-423-9

 – 1st International Scientific Conference on Law and Social Science 
“Judicial Reforms and Anti-Corruption Practices: Challenges, Prospects 
and Exchange of Experiences”, Научен труд: Кошевалиска Олга, 
Тушевска Борка, Comparative legal aspects of corporate crime, Tetovo, 
2017.

Поглавје од книга: 
Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Nikodinovska Krstevska, 

Ana (2016) Migration crisis: Macedonia at crossroads. In: Migration at sea. 
International Legal Perspectives and Regional Approaches. Giannini Editore, 
Naples, Italy, pp. 61-76. ISBN 978-88-7431-818-6.

Проектни активности: Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka 
and Belovski, Vojo and Nanev, Lazar and Miseva, Kristina and Davkova, 
Lidija (2016/2017). Кадровскиот капацитет, потребите и развојните 
потенцијали на малите и средни бизниси во источниот регион базирани 
на знаење.

2016-2018 - Креирање на коментар на Законот за правда за деца со 
практикум, УНИЦЕФ, национален експерт;

2016-2018 - Развивање на индикатори за следење на состојбата со 
децата жртви на насилство, проект поддржан од UNICEF и ЕУ, национален 
експерт;

Јуни 2017 г. - Предавач на Летна школа за човекови права и кривично 
право, Охрид, Мисија на ОБСЕ во Скопје;

2017 – Денови на симулирано судење, Мисија на ОБСЕ во Скопје.

Книга: 
- Кошевалиска Олга, Никодиновска Крстевска Ана, Тушевска Борка, 

Ромите во текот на претходните анализи на Рамковниот договор, 
Здружение на правата на Ромите, ISBN 978-608-245-243-2, 2017. 

Присуство на работилници, стручни расправи, членства и сл.
- 27.4.2017, работилница на тема „Креирање на коментар на Законот 

за правда за деца со практикум“, УНИЦЕФ, Свечена сала на Правен 
факултет, Штип.

- 20.4.2017, работилница на тема „Креирање на коментар на Законот 
за правда за деца со практикум“, Хотел Континентал, Скопје.

- 23.3.2017, Работилница на тема „Креирање на коментар на Законот 
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за правда за деца со практикум“, Хотел Епинал, Битола.
- 10.3.2017, Научно-стручна расправа „Отворени прашања за доказите 

и докажувањето во кривичната постапка во РМ“, Центарот за 
стратешки истражување при МАНУ и Амбасадата на САД, хотел 
Арка, Скопје.

- 13.4.2017, Работилница на тема „Креирање на коментар на Законот 
за правда за деца со практикум“, Хотел Тиволи, Тетово,

- 7.4.2017, Развивање на индикатори за следење на состојбата со децата 
жртви на насилство, Хотел Епинал, Битола.

- 2017 – Македонско пенолошко друштво, член на Надзорен одбор и 
еден од основачите;

- 2016 – член на Македонско здружение за казнено право и 
криминологија. 
 
Проф. д-р Јадранка Денкова 

- Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција 
„Современите концепти на кризниот менаџмент“, Охрид, Република 
Македонија Crisis management center, Republic of Macedonia, Goce 
Delcev University - Stip, Republic of Macedonia, Kolegji Biznesi 
University – Pristina, Republic of Kosovo, Johns Hopkins University, 
United States of America, ISBN 978-608-65931-0-0, The place and role 
of the crisis management in the educational system in the Republic of 
Macedonia, Jadranka Denkova, Jovan Ananiev, Скопје 2017.

- Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција 
„Современите концепти на кризниот менаџмент“, Охрид, Република 
Македонија Crisis management center, Republic of Macedonia, Goce 
Delcev University - Stip, Republic of Macedonia, Kolegji Biznesi 
University – Pristina, Republic of Kosovo, Johns Hopkins University, 
United States of America, ISBN 978-608-65931-0-0, “Conceptual aspects 
of vulnerability mapping as main phase of a risk mapping process”, Jovan 
Ananiev, Jadranka Denkova, Skopje 2017.

- XIII International May conference on strategic management, Touch the 
new wave 19-21 May 2017, University of Belgrade, Tehnical faculty 
in Bor managment department, Bor Serbia, ISBN 978-86-6305-059-, 
Human resourse management challenge for effective local government 
Jadranka Denkova, Jovan Ananiev, Strasko Stojanovski, мај 2017.

- Четврта меѓународна научна конференција „Општествени 
промени во глобалниот свет“, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 
Правен факултет, Зборник на трудови, ISBN 978-608-244-423-9. 
Меморирањето на знаењето во јавниот сктор основа за ефективноста 
на организациите (студија на случај во РМ), Јадранка Денкова, Панде 
Лазаревски, Бранка Денкова, септември 2017.

- Четврта меѓународна научна конференција Општествени промени 
во глобалниот свет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Правен 
факултет, Зборник на трудови, ISBN 978-608-244-423-9. Медиумите 
и медиумското информирање во Република Македонија: фактори 
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на влијание на политичката мобилизација врз системот на 
јавното медиумско информирање, Страшко Стојановски, Јадранка 
Денкова, септември 2017.

- International Academic Conference – Fifth Edition – Bucharest, Romania, 
September 28-30, 2017, SNSPA, Faculty of Management, ISBN 
(E-book): 978-606-749-269-9 ISSN: 2392–702X, Policy Implementation 
and Human Resource Management in Local Administration, Jadranka 
Denkova, Pande Lazarevski, Septemvri 2017.
 
Доц. д-р Кристина Мишева
Научноистражувачка работа (проекти) - Домашни/меѓународни 

проекти
- Научноистражувачки проект „Кадровскиот капацитет, потребите 

и развојните потенцијали на малите и средни бизниси во источно-
планскиот регион“, Правен факултет - УГД, 2015-2016.

- Организација на научен собир за 2017 година (конференција 
„Општествени промени во глобалниот свет“ 6-7.9.2016), поддржано 
од Министерство за образование на РМ.

Други активности 
- Miseva, Kristina (2017) Advantages and disadvantages of the current 

form of managing and financing of the Public healthcare system in the 
Republic of Macedonia. In: Globalization and Law, 21-22.04.2017, 
Faculty of Law Univesity of Nis, R. Serbia.

- Miseva, Kristina and Ampovska, Marija (2017) Задолжително VS 
доброволно здравствено осигурување. In: The 3-rd INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC CONFERENCE OHRID SCHOOL OF LAW Theme: 
“EFFECTIVE PROTECTION OF THE HUMAN RIGHTS AND 
LIBERTIES: REALITY OR WISHFUL THINKING”, 12-14 Мај 2017, 
Охрид, Р. Македонија.

- Организација за посета на Берза за хартии од вредност на Р. 
Македонија и Комисија за хартии од вредност на Р. Македонија со 
студентите од трета година, Скопје 11.2016 година.

- Член на организационен одбор за Четвртата меѓународна научна 
конференција „Социјалните промени во глобалниот свет“, Правен 
факултет - УГД, 6-7 септември 2017 г.

Проф. д-р Страшко Стојановски
Проекти и истражувања
Stojanovski, Strasko and Stoilov, Antonio and Matenicarski, Ile and 

Karova, Marina and Kiroska, Tanja and Stojanov, Zlatko and Andonova, Saska 
(2017) Детерминанти за образовна мотивација и миграција на младите 
во источнио и југоисточниот регион на Република Македонија. [Project]

Учество на меѓународни научни конференции
- Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka (2017) Медиумите и 
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медиумското информирање во Република Македонија: Фактори 
на влијание на политичката мобилизација врз системот на 
јавното медиумско информирање. In: Четврта меѓународна научна 
конференција „Општествените промени во глобалниот свет“, 6 - 7 
септември, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Р. 
Македонија.

- Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2017) Охридскиот рамковен 
договор наспроти Тиранската платформа. In: Четврта меѓународна 
научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“, 
6 - 7 септември, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, 
Р. Македонија.
Stojanovski, Strasko and Koceva, Daniela and Nikolova, Magdalena 

(2016) Религиската дистанца во Република Македонија. In: Меѓународна 
научна конференција: Новите предизвици на социолошката имагинација 
(во чест на Чарлс Рајт Милс), 25-26 Nov 2016, Skopje, Macedonia.

Stojanovski, Strasko (2016) The Influence of Social distance on Interethnic 
relations: The case of Republic of Macedonia. In: Contemporary concepts of 
crisis management, 14-16 Dec 2016, Ohrid, Macedonia.

Останато
Член на Програмскиот комитет на Четвртата меѓународна научна 

конференција „Општествените промени во глобалниот свет“, Правен 
факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 6 - 7 септември 2017 
година.

Член на Уредувачкиот одбор на на списанието Balkan Social Science 
Review.

Максимова Елена, Маролов Дејан и Страшко Стојановски (2017) 
Членови на тимот на тренери за подготовка на студенти за Moot Court 
натпревар на симулирани судења пред Европски суд за човекови права, кој 
од 30 јуни до 2 јули се одржа во Ниш, Р. Србија. Притоа тимот од студенти 
(Анастасија Коцева, Мартина Георгиева, Ристе Чанев, Ристе Лазаров, 
Рената Митевска и Наташа Донева) го освои второто место.

Реализација на дебати: „Во Република Македонија подребно е 
воведување на задолжителен воен рок“. (Афирмативен тим: Мирко 
Наџаков, Борче Органџиски, Снежана Кнежевиќ. Негативен тим: 
Лазар Тасев, Теодора Новеска и Милена Алексова), како и на тема „Во 
Република Македонија постои/не постои дискриминација врз основа на 
етничката припадност“. (Афирмативен тим: Армин Кадриоски, Танкица 
Бекирова, Анџело Трајков. Негативен тим: Тамара Димитрова, Марија 
Коцева и Благој Милев). Дебатите се реализираа во мај 2017 година и на 
истите учествуваа студенти од прва година.

Истражувањето е спроведено во рамките на предметните активности 
по предметите Јавност и јавно мислење и Истражувачко новинарство од 
студентите во трета година на студиската група Новинарство и односи 
со јавноста (Скопје) на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ - Штип. Ова истражување е реализирано во периодот ноември 
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2016 – април 2017 година, на примерок од 1.003 испитаника, спроведени 
по електронски пат и со реализирање на анкетни прашалници во писмена 
физичка форма. Истражувањето е репрезентативно според половата 
припадност, возраста, регионалната застапеност, урбано-руралниот 
карактер на испитаниците, образованието, како и репрезентативност 
според нивната социјална структура.

Во рамките на предметните активности по предметите Истражувачко 
новинарство и Јавност и јавно мислење, но и севкупните активности 
на групата Новинарство и односи со јавноста, и како дел од проектни 
активности на Институтот за човекови права - Скопје во рамките на 
проектот „Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и 
човековите права“, на 19 и 20 октомври 2017 година е реализирана обука 
за истражувачко новинарство. На обуката како новинари практичари свои 
излагања имаа новинарите Снежана Лупевска и Младен Чадиковски.

Проф. д-р Андон Мајхошев
Учество на конференции, обуки и семинари

- Учество на IV Меѓународна научна конференција – „Општествените 
промени  во современиот свет“, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 
6-7.9.2017 г.
Други активности

- Во организација на Правниот факултет и Центарот за односи 
со јавноста при Универзитетот „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” - Штип, а 
по повод Меѓународниот ден на СЛОБОДАТА НА ПЕЧАТОТ 
(МЕДИУМИТЕ), на 03-ти Мај 2017 година, беше организиран 
настан со назив „ДЕНОВИ НА СТУДЕНТИТЕ ПО НОВИНАРСТВО 
ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, кој имаше и натпреварувачки 
карактер помеѓу студентите од студиската програма 
Новинарство од УГД и УКИМ.

- Член на Комисија за оценување на новинарски производ. 

Доц. д-р Марија Амповска
Истражувачки проекти

- Организација на меѓународна научна коференција, четврта по ред, 
„Општествени промени во глобалниот свет“.

- Универзитетски проект под наслов „Улогата и значењето на 
државното правобранителство во правосудниот систем на Р. 
Македонија“ со траење од две години, почнувајќи од 2017 година.

Учество на конференции
- Учество на Меѓународна научна конференција „Глобализација и 

право во организација“ на Правен факултет при Универзитет во Ниш, 
одржана на 21 и 22 април 2017. Презентиран труд со наслов Insurance 
pools - followers of the classical insurance in the field of nuclear law.

- Учество на Трета меѓународна научна конференција на Охридска 
правна школа во организација на Јуридика Прима, одржана од 12 
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до 14 мај 2017 г. во Охрид со презентација на тема „Здравствено 
наспроти доброволно здравствено осигурување“ во Р. Македонија.

- Учество на Четврта меѓународна конференција „Општествени 
промени во глобалниот свет во организација“ на Правен факултет 
пи УГД 6 и 7 септември 2017 година со презентација на два труда 
- Систем на доброволно здравствено осигурување во Република 
Македонија - предности и слабости и втор труд со наслов Особини и 
дејство на стекнување без основа.

Вон.проф.д-р Ивица Јосифовиќ
Други активности 

- International Scientific Conference “Social Change in the Global World”, 
Goce Delcev University in Shtip, Faculty of Law – Shtip, 2017

- International Scientific Conference “New Knowledge for the New 
People”, Agia Triada, Greece 2017;

- International Scientific Conference Security Concepts and Policies – New 
Generation of Risks and Threats, Faculty of Security, Ohrid 2017; 

- International Scientific Conference “New Knowledge for the New 
People”, Vrnjacka Banja, Serbia, 2017;

- International Scientific Conference “Euro-Atlantic integration – 
challenges and perspectives”, October 2018, University of Novi Pazar;

- International Scientific Conference “New Knowledge for the New 
People”, Bansko, Bulgaria 2016;

- International Scientific Conference “New Knowledge for the New 
People”, Budva, Montenegro 2016;

- International Scientific Conference “Republic of Macedonia on the 
Road Towards the European Union (2020) – Experiences, Challenges, 
Perspectives” Macedonian Academy of Science and Arts, Secretariat for 
European Affairs, Skopje 2016.

- Предавач во Академијата за судии и обвинители во периодот од март 
до јуни 2017 година.


