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Годишен извештај

I. ВОВЕД
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип успешно ја заврши
академската 2014/2015 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:
Факултет за образовни науки;
Факултет за природни и технички науки;
Земјоделски факултет;
Факултет за информатика;
Економски факултет;
Правен факултет;
Факултет за медицински науки;
Факултет за туризам и бизнис логистика;
Филолошки факултет;
Електротехнички факултет;
Технолошко-технички факултет;
Машински факултет;
Музичка академија;
Ликовна академија;
Филмска академија.
Покрај овие единици се организираат и: катедри, оддели, институти,
центри, лаборатории, библиотеки и други внатрешни организациони
единици, како што се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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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 земјава, 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 Универзитетски 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 Универзитетски 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 Факултет за природни и технички науки.
За проректори, со мандатен период од 15.9.2011 година до 14.9.2015
година, со Одлука од Универзитетски сенат бр. 0701-533/18 од 12.5.2011
година се избрани:
–– проректор за наука – проф. д-р Блажо Боев, редовен професор на
Факултет за природни и технички науки;
–– проректор за настава – проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска –
вонреден професор на Факултет за медицински науки;
–– проректор за развој, инвестиции и одржување – доц. д-р Кирил
Барбареев – доцент на Факултет за образовни науки.
Со Одлука од Универзитетски 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
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од Ректорската управа бр. 0201-970/2 од 15.9.2015 година, со мандатен
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
1. Редовен проф. д-р Блаже Китанов
2. Редовен проф. д-р Тодор Делипетров
3. Редовен проф. д-р Борис Крстев
4. Редовен проф. д-р Тодор Серафимовски
5. Редовен проф. д-р Блажо Боев
6. Редовен проф. д-р Благој Голомеов
7. Редовен проф. д-р Саша Митрев
8. Редовен проф. д-р Илија Каров
9. Редовен проф. д-р Трајко Мицевски
10. Редовен проф. д-р Стеван Алексоски
11. Редовен проф. д-р Тодор Чепреганов
12. Редовен проф. д-р Виолета Димова
13. Редовен проф. д-р Љупчо Михајлов
14. Редовен проф. д-р Зоран Панов
15. Редовен проф. д-р Зоран Десподов
16. Редовен проф. д-р Војо Мирчовски
17. Редовен проф. д-р Мирјана Голомеова
18. Редовен проф. д-р Орце Спасовски
19. Редовен проф. д-р Ристо Дамбов
20. Редовен проф. д-р Тена Шијакова-Иванова
21. Редовен проф. д-р Милица Шкариќ
22. Редовен проф. д-р Гоше Петров
23. Редовен проф. д-р Верица Илиева
24. Редовен проф. д-р Ристо Кукутанов
25. Редовен проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска
26. Редовен проф. д-р Ана Миновска
27. Редовен проф. д-р Тане Маркоски
28. Редовен проф. д-р Ленче Милошева
29. Редовен проф. д-р Лилјана Колева-Гудева
30. Редовен проф. м-р Борис Трајанов
31. Редовен проф. д-р Ѓорги Шуманов
32. Редовен проф. д-р Биљана Ѓоргеска
33. Редовен проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева
34. Редовен проф. д-р Владо Гичев
35. Редовен проф. д-р Снежана Мирасчиева
36. Редовен проф. д-р Рубин Гулабоски
37. Редовен проф. д-р Ристо Фотов
38. Редовен проф. д-р Никола Смилков
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39. Редовен
40. Редовен
41. Редовен
42. Редовен
43. Редовен
44. Редовен
45. Редовен

проф. д-р Соња Лепиткова
проф. д-р Цвета Мартиновска-Банде
проф. д-р Милка Здравковска
проф. д-р Виолета Димовска
проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска
проф. д-р Јован Ананиев
проф. д-р Соња Петровска

Вонредни професори
1. Вон. проф. д-р Виолета Стефанова
2. Вон. проф. д-р Љупчо Блажевски
3. Вон. проф. д-р Илчо Јованов
4. Вон. проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
5. Вон. проф. д-р Ристе Темјановски
6. Вон. проф. д-р Виолета Николовска
7. Вон. проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
8. Вон. проф. д-р Луси Караниколова
9. Вон. проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска
10. Вон. проф. м-р Татјана Џорлева
11. Вон. проф. м-р Маријан Јанкоски
12. Вон. проф. м-р Георги Мицанов
13. Вон. проф. д-р Ацо Кузелов
14. Вон. проф. д-р Круме Николовски
15. Вон. проф. д-р Душан Спасов
16. Вон. проф. д-р Влатко Чинговски
17. Вон. проф. д-р Винета Сребренковска
18. Вон. проф. м-р Емилија Потевска
19. Вон. проф. м-р Антонијо Китановски
20. Вон. проф. д-р Толе Белчев
21. Вон. проф. м-р Александар Секуловски
22. Вон. проф. д-р Димко Димески
23. Вон. проф. д-р Милан Ѓеоргиевски
24. Вон. проф. д-р Никола Димитров
25. Вон. проф. д-р Крсто Блажев
26. Вон. проф. д-р Златко Јаковлев
27. Вон. проф. д-р Цена Димова
28. Вон. проф. д-р Снежана Јованова-Митковска
29. Вон. проф. д-р Ивона Ковачевска
30. Вон. проф. д-р Нако Ташков
31. Вон. проф. д-р Драгица Спасова
32. Вон. проф. д-р Симеон Симеонов
33. Вон. проф. д-р Јованка Денкова
34. Вон. проф. д-р Билјана Ивановска
35. Вон. проф. д-р Виолета Стојанова
36. Вон. проф. д-р Дејан Мираковски
37. Вон. проф. д-р Зоран Димитровски
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38. Вон. проф. д-р Дарко Бошнаковски
39. Вон. проф. д-р Војо Беловски
40. Вон. проф. м-р Гоце Гавриловски
41. Вон. проф. д-р Еленица Софијанова
42. Вон. проф. д-р Сашо Гелев
43. Вон. проф. д-р Гордана Панова
44. Вон. проф. д-р Мите Илиевски
45. Вон. проф. д-р Васо Талески
46. Вон. проф. д-р Сашо Коцески
47. Вон. проф. д-р Наташа Коцеска
48. Вон. проф. д-р Бистра Ангеловска
49. Вон. проф. д-р Татјана Рушковска
50. Вон. проф. д-р Марија Леонтиќ
51. Вон. проф. д-р Василија Шарац
52. Вон. проф. д-р Катерина Деспот
53. Вон. проф. д-р Петар Намичев
54. Вон. проф. д-р Махмут Челик
55. Вон. проф. м-р Златка Митева
56. Вон. проф. д-р Александра Милева
57. Вон. проф. м-р Ангеле Михајлоски
58. Вон. проф. д-р Оливера Трајковска-Ѓоргиева
59. Вон. проф. м-р Владимир Јаневски
60. Вон. проф. д-р Виолета Иванова-Петропулос
61. Вон. проф. д-р Игор Камбовски
62. Вон. проф. д-р Цане Котески
63. Вон. проф. д-р Трајче Нацев
64. Вон. проф. д-р Васка Сандева
65. Вон. проф. д-р Андон Чибишев
66. Вон. проф. д-р Билјана Петревска
Доценти
1. Доц. д-р Љупчо Сотироски
2. Доц. д-р Зоран Утковски
3. Доц. д-р Горан Тасев
4. Доц. д-р Кирил Барбареев
5. Доц. д-р Ранко Младеноски
6. Доц. д-р Нина Даскаловска
7. Доц. д-р Јадранка Денкова
8. Доц. д-р Јанка Димитрова
9. Доц. д-р Марија Кусевска
10. Доц. д-р Драшко Атанасовски
11. Доц. д-р Благој Делипетрев
12. Доц. д-р Зоран Здравев
13. Доц. д-р Андон Мајхошев
14. Доц. д-р Страшко Стојановски
15. Доц. д-р Елизабета Митрева
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16. Доц. д-р Марија Кукубајска
17. Доц. д-р Славчо Цветков
18. Доц. д-р Игор Стојановиќ
19. Доц. д-р Зденка Стојановска
20. Доц. м-р Сашо Поповски
21. Доц. д-р Сузана Џамтоска-Здравковска
22. Доц. д-р Киро Мојсов
23. Доц. д-р Невенка Величкова
24. Доц. д-р Николинка Донева
25. Доц. м-р Горанчо Ангелов
26. Доц. д-р Мичо Апостолов
27. Доц. д-р Светлана Јовевска
28. Доц. д-р Мартин Лукаревски
29. Доц. д-р Мимоза Серафимовска
30. Доц. д-р Вело Марковски
31. Доц. д-р Мишко Џидров
32. Доц. д-р Светлана Јакимовска
33. Доц. д-р Дарко Андроников
34. Доц. м-р Јана Јакимовска
35. Доц. д-р Марјан Делипетрев
36. Доц. д-р Дејан Методијески
37. Доц. д-р Борка Тушевска
38. Доц. д-р Стеван Габер
39. Доц. д-р Ацо Јаневски
40. Доц. д-р Фиданка Трајкова
41. Доц. м-р Христо Стојаноски
42. Доц. д-р Александар Крстев
43. Доц. д-р Сања Костадиновиќ-Величковска
44. Доц. д-р Билјана Попеска
45. Доц. д-р Трајче Стојанов
46. Доц. д-р Марија Хаџи-Николова
47. Доц. д-р Ристо Поповски
48. Доц. д-р Трајче Митев
49. Доц. д-р Олга Кошевалиска
50. Доц. д-р Александра Жежова
51. Доц. д-р Стојко Стојков
52. Доц. д-р Тања Ангелкова-Петкова
53. Доц. д-р Деспина Сивевска
54. Доц. д-р Фиданка Илиева
55. Доц. д-р Марија Магдинчева-Шопова
56. Доц. д-р Киро Папакоча
57. Доц. д-р Драгана Кузмановска
58. Доц. д-р Илија Груевски
59. Доц. д-р Дејан Маролов
60. Доц. д-р Дарко Лазаров
61. Доц. д-р Тамара Јованов-Марјанова
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62. Доц. д-р Марија Гогова-Самоников
63. Доц. д-р Билјана Златановска
64. Доц. д-р Љупчо Давчев
65. Доц. д-р Гоце Стефанов
66. Доц. д-р Емилија Митева-Кацарски
67. Доц. д-р Сашко Димитров
68. Доц. д-р Зоран Темелков
69. Доц. д-р Благица Колева
70. Доц. м-р Ванѓа Димитријева-Кузмановска
71. Доц. м-р Јордан Ефремов
72. Доц. д-р Ленче Николовска
73. Доц. д-р Елена Веселинова
74. Доц. д-р Татјана Бошков
75. Доц. д-р Биљана Балабанова
76. Доц. д-р Емилија Костадиновска
77. Доц. д-р Ева Ѓорѓиевска
78. Доц. д-р Кристина Мишева
79. Доц. д-р Даринка Маролова
80. Доц. д-р Ана Никодиновска-Крстевска
81. Доц. д-р Марија Амповска
82. Доц. д-р Наталија Маркова-Руждиќ
83. Доц. д-р Ѓорги Димов
84. Доц. д-р Благица Донева
85. Доц. д-р Даниела Коцева
86. Доц. д-р Мире Спасов
87. Доц. д-р Даринка Ѓоргиева-Ацкова
88. Доц. д-р Катарина Смилков
89. Доц. д-р Оливер Цацков
90. Доц. д-р Елена Дракалска
91. Доц. д-р Верица Јосимовска
92. Доц. д-р Димитар Апасиев
Виш лектор
1. Виш лектор м-р Снежана Кирова
2. Виш лектор м-р Ана Канарева-Димитровска
Лектор
1. M-р Јане Јованов
2. M-р Биљана Петковска
3. M-р Марија Тодорова
4. M-р Драган Донев
5. M-р Весна Продановска
6. M-р Крсте Илиев
7. M-р Весна Коцева
8. M-р Наталија Поп Зариева
9. M-р Марија Крстева
10. M-р Надица Негриевска
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Асистенти
1. Асс. м-р Верица Ивановска
2. Асс. м-р Васко Кокаланов
3. Асс. м-р Марија Дарковска-Серафимовска
4. Асс. м-р Љубица Стефановска-Цераволо
Асистенти-докторанди
1. М-р Доне Стојанов
2. М-р Наташа Митева
3. М-р Оливер Филипоски
4. М-р Душица Санева
5. М-р Кристина Ковачевиќ
6. М-р Соња Јордева
7. М-р Сашка Голомеова-Лонгурова
8. М-р Марија Митева
9. М-р Душан Биков
10. М-р Елена Карамазова
11. М-р Ленче Насев
12. М-р Викторија Максимова
13. М-р Горан Поп Андонов
14. Јулија Заркова
15. Катерина Златановска
16. М-р Душко Јошески
17. М-р Силвана Жежова
18. М-р Јована Караникиќ
19. М-р Елена Максимова
20. М-р Сања Ристески (Спасова)
21. Ана Радеска-Пановска
22. М-р Наташа Денкова
23. М-р Маја Кукушева-Панева
24. М-р Билјана Читкушева-Димитровска
25. М-р Марија Чекеровска
26. М-р Јадранка Рунчева
27. М-р Јасмина Вета-Буралиева
28. М-р Зоран Златев
29. М-р Александра Ристеска
30. М-р Сања Нашкова
31. М-р Анета Стојановска-Стефановска
Помлади асистенти
1. Пом. асс. м-р Сања Пановска
Лаборанти со ВСС
1. Александра Стојанова
2. Катарина Делипетрева
3. Елена Тодоровска
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4. Павле Апостолоски
5. Кирил Митевски
6. Јулијана Арсова
7. Емилија Пенева
8. Ангела Бикова
9. М-р Афродита Зенделска
10. М-р Бобан Самарџиски
11. М-р Лимонка Лазарова
12. М-р Наташа Стојковиќ
13. М-р Александар Цветковски
14. М-р Ана Митаноска
15. М-р Стојанче Мијалковски
16. М-р Радмила Каранакова-Стефановска
17. М-р Виолета Џидрова
18. Марина Данилова
19. М-р Марија Штерјова
20. М-р Сашко Милев
21. М-р Софија Петковска
22. Паулина Ефремова
23. Маја Лазарова
24. Валентина Рангеловиќ
25. М-р Билјана Атанасова
Виш лаборант
1. М-р Весна Зајкова-Панева
2. М-р Васко Златковски
3. М-р Елизабета Каракашева
4. М-р Марина Петрова
5. М-р Мишко Милев
6. М-р Тоше Крстев
7. М-р Данче Василева
8. М-р Билјана Ковачевиќ
Пет центар
1. М-р Сашо Николовски - медицински физичар-специјалист
2. Златко Филиповски - медицински физичар
3. Златко Ристески - висок радиолошки технолог за дијагностика
4. Стефанија Цветкова - висок радиолошки технолог за
дијагностика
5. Бранкица Јовановска - висок радиолошки технолог за дијагностика
6. Сања Трајческа - висок радиолошки технолог за дијагностика
7. Костадин Блажевски - висок радиолошки технолог за
дијагностика
8. Дејан Богојевски - висок радиолошки технолог за фармација
9. Јасмина Размоска - висок радиолошки технолог за фармација
10. Маја Јанчовска - дипломиран хемичар
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11. М-р Филип Јолевски - магистер по фармација
12. М-р Марија Атанасова - магистер по фармација
13. М-р Катерина Колевска - магистер по фармација
Кореспонденти
1. Костадин Голаков
2. Марица Тасевска
3. Адријана Зејтеникова
4. М-р Татјана Уланска
Корепетитор
1. Д-р Невенка Трајкова
2. М-р Наташа Трбојевиќ
Вработени со втор циклус (магистерски) студии
1. М-р Ристо Костуранов - генерален секретар
Вработени со ВСС
1. Милкица Миленкоска - раководител на Кабинет на ректор
Секретари
2. Виолета Шаклева - раководител на Оддел за јавни набавки
3. Ванчо Павлов
4. Никица Георгиева
5. Билјана Ѓорѓиева
6. Ема Радосављевиќ-Максимова
7. Светлана Попова
8. Елизабета Давитковска-Барбареева
9. Љубица Медарска-Апостолова
10. Лилјана Мираковска
11. Даниела Свиркова
12. Билјана Цоневска
13. Марјан Ристов
14. Ирена Рибарева
15. Павлинка Стојановски
16. Нада Донева
17. Игор Ефтимов
Технички секретари
18. Габриела Андова
19. Габриела Шутева
20. Билјана Герасимова
21. Наташа Сарафова
22. Сашка Атанасова
23. Елвира Павлова
24. Павлина Минова-Ичева
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25. Бистра Василева-Ушинова
26. Лидија Јорданова
27. Ана Станковска
28. Маргарета Алчинова
29. Марина Радосављевиќ-Бојчева
30. Костадинка Чабулева
31. Снежана Бардарова
32. Ивана Шоповска
33. Сања Ристова
Сметководители
34. Павлина Спасова – раководител на Оддел за сметководство и
финансии
35. Македонка Коцева – виш сметководител
36. Билјана Иванова – сметководител
37. Александар Јакимов – сметководител
38. Борјан Ѓоргиев – сметководител
39. Станка Коцева – помлад сметководител
Референти во архива за студентски досиеја за прв, втор и трет
циклус студии
40. Димитар Љуботенски - раководител на архива за студентски
досиеја за I, II и III циклус
41. Слаѓана Митровска
42. Марјан Марков
43. Валентина Давчева
44. Милена Цацкова
45. Мирјана Максимова
46. Антонио Талевски
47. Влатко Берковски
48. Иван Јосифов
49. Мери Манева
50. Иван Боев
51. Видан Лазарев
52. Катица Стојчева
53. Весна Конзулова
54. Цона Чеботарева
55. Стојанче Стојанов
56. Невенка Ронкова-Атанасова
57. Јулијана Денкова
58. Катерина Хаџи Василева
59. Огнен Алексоски
60. Владимир Митев
61. Аница Удовалиева
62. Марика Атанасова
63. Васка Здравкова
64. Даница Гркова
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Референти во сектор
65. Марија Манева
66. Наташа Фенева
67. Славе Димитров - раководител на Центар за односи со јавноста
68. Жарко Арсовски
69. Душан Миланов
70. Александар Максимов
71. Благој Михов
72. Невенче Панова
73. Христина Серафимовска
74. Кристина Ѓорѓиевска
75. Билјана Костуранова
76. Ивана Авукатова
77. Моне Здравев
78. Стојан Илиев
79. Златко Бежовски
80. Славица Јанева
81. Христина Ампова
82. Снежана Георгиева
83. Љубен Тевдовски
84. Дијана Насева
85. Влатко Пачешкоски
86. Стојанче Спасов
87. Сања Гацов
Други вработени со ВСС
88. Горан Лонгуров – архитект
89. Сашко Коруновски – електроинженер
90. Емилија Николова – архивар на Универзитет
91. Методи Патраклиски – раководител на Оддел за општи и
заеднички работи
92. Гоце Богатинов – виш ИТ администратор за апликации, средства,
техничка поддршка и архива/ раководител на ИТ центар
93. Ристе Тимовски – софтвер инженер за анализа и дизајн /
раководител на Оддел за електронски индекс (Инфо центар)
94. Илија Лазаревски – софтвер инженер за анализа и дизајн
95. Јордан Тиквешански – виш ИТ систем администратор
96. Борче Јаневски – администратор за интегрирани сервиси/реф. во
ЦЕУ -180 ЕКТС
97. Игор Ампов – веб-администратор/ администратор за
интегрирани сервиси
98. Кристина Богатинова - веб-администратор /администратор за
интегрирани сервиси
99. Даница Гавриловска-Атанасовска - лектор по македонски јазик
100. Цвета Димитриева – библиотекар
101. Јасминка Соколовска – библиотекар
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102. Мима Костова – библиотекар
103. Роза Јовановска – библиотекар
104. Стојанче Манев – благајник на Универзитет - 180 ЕКТС
105. Билјана Димитрова – специјалист за корисничка поддршка
106. Верица Апостолска – помлад специјалист за корисничка
поддршка
107. Цветанка Филипова – помлад специјалист за корисничка
поддршка
108. Игор Стојанов – новинар/главен и одговорен уредник на
Редакција
109. Павлинка Митева-Павлова – лектор по англиски јазик во издавачка
дејност/референт за студентски прашања - странски студенти
110. Зоран Илиев – економ на Универзитет
111. Влатко Миленкоски – главен и одговорен радиотехничар - 180 ЕКТС
112. Љуба Миланова – библиотекар - 180 ЕКТС
113. Александар Насков – помлад мрежен администратор - 180 ЕКТС
114. Горан Петров – помлад мрежен систем администратор - 180 ЕКТС
115. Александар Донски – раководител на Универзитетска библиотека
116. Мартина Николовска – библиотекар
117. Тони Михаилов – новинар
118. Тодор Чекеровски – помлад мрежен администратор
119. Влатко Јовановски – помлад систем администратор
120. Владимир Китанов – библиотекар
121. Ирена Китанова – библиотекар
122. Мирјана Коцалева – библиотекар
123. Маријана Кротева – библиотекар
Вработени со ВСШ
1. Васка Серафимовска – лаборант
Вработени со ССС
Економи
1. Насо Иванов – економ на наставен центар
2. Сашко Миланов
3. Марјан Веселиновски
4. Јордан Трендов
5. Пане Петров
6. Слободан Стојчев
7. Вeне Пaнов
8. Бранко Нацев
9. Илија Миланов
10. Драган Николов
Портир/чувар за сопствено обезбедување
11. Ацо Манев
12. Игор Лазов
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13. Синиша Најдовски
14. Саше Јанев
15. Лазар Петров
16. Камчо Аритонов
17. Орце Аџиски
18. Бошко Стојанов
19. Здравко Малинов
20. Лазар Цветков
21. Сашко Вареловски
22. Илија Арсов
23. Михаил Ефтимов
24. Стојанче Лазаров
25. Тони Мартиновски
26. Бошко Тенев
27. Донче Иванов/економ
28. Влатко Плешков
29. Влатко Ставров
30. Симо Тонев
31. Драган Илиев
32. Мише Спасов
33. Валентин Чамушев
34. Ристе Стојанов
35. Горан Постоловски
36. Зоран Николов
37. Тони Јованов
38. Стевче Давчев
39. Ристо Арсов
40. Ленче Филипова
Хигиеничар
41. Емилија Велинова
42. Јасминка Манаскова
43. Петрова Катерина
44. Ангелина Илиева
45. Маја Стојановска
46. Јасмина Нофитова
47. Савета Мастева
48. Светлана Каева
49. Ленче Димитрова
50. Сузана Спасевска
51. Татјана Џонова
52. Илванка Козарева
53. Панда Ангелова
54. Благица Божинова
55. Ласта Таушанова
56. Снежана Стојанова
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57. Снежанка Ангелова
58. Јасминка Накова
59. Олгица Лазарова
60. Снежана Божилова
61. Елизабета Трајкова
62. Сузана Момчилова
63. Виша Владикова
64. Дана Велкова
65. Тодорка Трнинкова
66. Гордана Богатинова
67. Даниела Петрова
68. Софче Ткалчева
69. Снежана Самарџиска
70. Љупчо Донев
Други вработени со ССС
71. Сашко Донев – возач-курир на ректор
72. Коце Петков – возач на автобус/минибус
73. Слободан Јовев – возач на автобус/минибус
74. Метотка Тренев – возач на автобус/минибус
75. Тоше Симоновски – возач-курир
76. Зоран Манасков – лаборант
77. Зоран Тиквешански – ИТ техничар
78. Анка Јорданова – референт во студентски прашања
Вработени со НСС
1. Станко Трајчев – портир/чувар
2. Дејана Велкова – хигиеничар
3. Будимир Станојковски – портир/чувар
4. Вера Фенева – хигиеничар
5. Вежди Рашидов – економ/парнололожач
6. Јасминка Јорданова – хигиеничар
7. Стамен Ѓошевски – хигиеничар/градинар
8. Ристо Јорданов – портир
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II. ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ
Објект: Наставен центар – Свети Николе (Амзибегово)
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип поднесе Барање до
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за промена
на Анекс-договор поради исправка на техничка грешка, бр. 0307-403/1 од
30.3.2015 година.
Објект: Наставен центар – Долни Балван
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип достави Известување бр. 0302627/1 од 18.5.2015 година, до Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство, во врска со земјоделското земјиште кое е дадено на
Универзитетот под Договор за закуп од страна на Министерството.
Во врска со ова Известување, Универзитетот доби Одговор од
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, бр. 226097/2 од 27.5.2015 година.
Објект: Агенција за вработување
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип достави Известување бр.
0302-437/2 од 3.4.2015 година до Министерството за транспорт и врски во
врска со Барањето поднесено за утврдување на правен статус на бесправен
објект изграден на КП 8131 за КО Штип 5.
Постапувајќи по овој допис, Министерството за транспорт и врски
достави Известување до Универзитетот, бр. 61 УП-196/2011 од 15.5.2015
година.
Објект: Спортска сала „Јордан Мијалков“
Секторот за урбанизам и уредување на градежно земјиште, комунални
дејности и заштита на животната средина при Општина Штип, достави
Известување до Универзитетот бр. 09-4399/2 од 28.5.2015 година.
Објект: Наставен центар – Гевгелија
Општина Гевгелија достави Одлука бр. 08-782/1 од 2.6.2015 година за
престанување на важењето на Одлуката за давање на трајно користење на
недвижни ствари на КП бр. 6727 КО Гевгелија.
Генералниот колегиум на државни секретари при Владата на Р.
Македонија ја разгледа Предлог-одлуката за престанување на важењето
на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на КП
6272 КО Гевгелија на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, заради
реализација на Детален урбанистички план (Општина Гевгелија) и притоа
донесе Мислење бр. 16-20/74 од 7.10.2015 година.
Владата на Р. Македонија донесе Одлука бр. 42-10233/1 од 13.10.2015
година за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање
на трајно користење на недвижна ствар. Оваа Одлука е објавена на
19.10.2015 година во „Службен весник на Р. Македонија“ бр. 180/15.
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Објект: Наставен центар – Скопје
Средното училиште на Град Скопје „8-ми Септември“ – Скопје
достави Барање бр. 03-190/1 од 20.5.2015 година за доставување податоци
за вложени средства за реновирање на зградата на Бул. „Александар
Македонски“ бр. 24 – Скопје. На ова Барање е одговорено од страна на
Универзитетот со Допис бр. 0302-678/2 од 4.6.2015 година.
Владата на Р. Македонија донесе Одлука бр. 42-4374/1 од 21.5.2015
година за давање на трајно користење на недвижни средства на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, запишани во Имотен лист бр.
68504, за КО Маџари, кои се наоѓаат на КП бр. 17. Оваа Одлука е објавена
на 2.6.2015 година во „Службен весник на Р. Македонија“ бр. 90/15.
По Барање на Универзитетот, Агенцијата за катастар на недвижности
на Р. Македонија издаде Имотен лист бр. 68504, за КО Маџари, во кој е
наведено дека Универзитетот има право на користење на недвижностите
кои се наведени во Имотниот лист.
Универзитетот достави Известување за вредноста на недвижен
објект Средно училиште на Град Скопје „8-ми Септември“ – Скопје, бр.
0302-829/1 од 14.7.2015 година.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Средно училиште на Град
Скопје „8-ми Септември“ – Скопје склучија Договор бр. 0307-1003/1 од
22.9.2015 година за регулирање на меѓусебните права и обврски.
III. ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Придружни членки на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се:
Воена академија „Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје.
ПЗУ Специјална болница по хируршки болести „Филип II“ – Скопје;
„Агроунија“ ДООЕЛ – Скопје;
Национална установа „Завод за заштита на спомениците на културата
и музеј“ – Штип;
„Аутомакедонија“ АД – Скопје;
„Месна индустрија и кланица“ ДОО – Свети Николе;
Национална Уустанова Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“
– Штип;
Институт за современи композити и роботика – Прилеп;
Јавна научна установа „Институт за филм – Филмска академија“ –
Охрид.

Нивното придружно членство е усвоено со одлуки од
Универзитетскиот сенат и тоа:
–– 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;
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–– 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 II“ – Скопје да стане придружна членка на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– 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;
–– 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;
–– 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;
–– 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;
–– 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;
–– 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;
–– 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.
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IV. РЕКТОРСКА УПРАВА
На 111. седница на Ректорската управа, одржана на 1.12.2014
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 давање на согласност на проф. д-р Трајко Мицевски за
ангажирање на друг универзитет.
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 2014/2015 година.
5. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип.
6. Одлука за усвојување на Правилник за изменување на Правилникот
за основање, управување, надзор и внатрешна организација на Унисервис – Штип.
7. Одлука за усвојување на Годишен маркетинг план за 2014-2015
година, поднесен од Центарот за односи со јавноста при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип.
8. Одлука за усвојување на Годишен извештај на вработените во
внатрешно-организационите
единици/стручно-административни
служби во Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2014 година и
Годишен план за обука на вработените во внатрешно–организационите
единици/стручно-административни служби во Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип за 2015 г.
9. Одлука за усвојување на Планови за заштита и спасување
од природните катастрофи и други несреќи на објектите на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
10. Одлука за дообезбедување на средства за реализација на набавката
-Изработка на бунар за водоснабдување на објект во Амзибегово за
потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
11. Одлука за усвојување на Финансиски план на Универзитетот за 2015
година.
12. Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки за 2015
година.
13. Одлука за усвојување на Програма за инвестиции и инвестициско
одржување на Универзитетот за 2015 година.
14. Одлука за ослободување од плаќање на партиципација на посебни
категории студенти, кои се запишани во учебната 2014/2015 година.
15. Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот што го
користи Универзитетот во ЈЗУ „Клиничка болница“ – Штип.
16. Одлука за определување на временски период во кој вработените на
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Универзитетот колективно ќе го користат вториот дел од годишниот
одмор за 2014 година.
17. Одлука за доставување на Информација до Министерството за
образование и наука при Владата на Р. Македонија во врска со
предметот бр.07-18702/1 од 25.11.2014 година.
На 112. седница на Ректорската управа, одржана на 22.12.2014
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој.
2. Одлука за давање на согласност за ангажирање на наставник на друг
универзитет.
3. Одлука за усвојување на Студентски календар и распоред на годишни
активности за студенти на прв циклус студии на Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип за календарската 2014/2015 година.
4. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2013/2014 година.
5. Одлука за усвојување на Записникот од Комисија за расход бр.01031377/7 од 17.12.2014 година на Универзитетот.
6. Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за внатрешните односи и работењето на Факултетот за информатика.
7. Одлука за усвојување на Барање за покривање на трошоците за
електрична енергија од Националната установа Универзитетска
библиотека „Гоце Делчев“ – Штип.
8. Одлука за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски
студии.
9. Одлука за продолжување на времетраењето на Рамковна спогодба за
набавка на услуги за копнен транспорт - превоз на студенти и на
Договорoт за набавка за регистрација на возилата на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип.
10. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2015 година.
11. Одлука за исплата на фиксен надоместок поради зголемен ангажман
на пензионирани професори ангажирани како стручњаци од пракса
на Факултетот за медицински науки во зимски семестар од учебната
2014/2015 година.
12. Заклучок по Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законот за високо образование.
На 113. седница на Ректорската управа, одржана на 29.1.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој.
2. Одлука за усвојување на Предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој.
3. Предлог-одлука за избор на дописен член на Македонската академија
на науките и уметностите.
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4. Одлука за номинирање лице за член на УО на Македонската академска
истражувачка мрежа (МАРнет).
5. Одлука за давање на согласност на одлуките од Управниот одбор
на Фондот за научноистражувачка работа за финансирање на
научноистражувачки проекти за 2015 година.
6. Одлука за усвојување на висината на надоместоците за час на
договорно ангажираните професори, соработници и стручњаци од
пракса на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
7. Одлука за усвојување на Предлог-план „Денови на образование” за
2015 година.
8. Одлука за продолжување на времетраењето на Рамковна спогодба
0203-1243/1-4 од 31.1.2014 година за поправка и тековно одржување
на високонапонски и нисконапонски електрични инсталации по
спроведена постапка по објавен Оглас бр.61/2013 за потребите на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
9. Одлука за дополнување на Правилникот за внатрешните односи
и работењето на Факултетот за туризам и бизнис логистика при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
10. Одлука за усвојување на Одлука за одобрување за платено отсуство.
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 Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во учебната 2014/2015
година.
12. Одлука за доделување на звање професор емеритус за проф. д-р
Кирил Цацков и проф. д-р Стојан Здравев.
13. Одлука за доделување на титула почесен доктор за проф. д-р Илија
Пејовски и проф. д-р Енди Пејков.
14. Одлука за доделување на звање почесен професор за проф. д-р Гералд
Ветцел, проф. д-р Јорг Бабин Ебел, проф. д-р Гуентер Никлевски,
проф. д-р Јосип Милат, проф. д-р Иван Ангелов.
На 114. седница на Ректорската управа, одржана на 9.2.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Извештајот од Централната пописна
комисија за извршениот попис на Универзитетот за 2014 година.
2. Одлука за склучување на договори помеѓу Факултетот за медицински
науки и приватни здравствени стоматолошки установи, за летен
семестар во учебната 2014/2015 година.
3. Одлука за склучување на Договор со ПЗУ „Дентолаб“ – заботехничка
лабораторија во Здравствен дом – Штип.
4. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за усвојување
на висината на надоместоците за час на договорно ангажираните
професори на Универзитетот.
5. Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за внатрешните односи и работењето на Факултетот за информатика.
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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 2014/2015
година.
7. Одлука за распишување на јавен повик за поставување на кафемати
во објекти на Универзитетот и распишување на Јавен повик за
прибирање на понуди за склучување на Договор за деловно-технички
соработки за потребите на Универзитетот за давање на угостителски
услуги во Наставен центар во Прилеп.
На 115. седница на Ректорската управа, одржана на 27.2.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2014 година на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
2. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2014 година на
Уни-сервис ДООЕЛ – Штип.
3. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2014 година на
Уни-сервис агро ДООЕЛ – Штип.
4. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2014 година на
Универзитетски спортски центар.
5. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2014 година на
Универзитетски кошаркарски клуб.
6. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на прв
циклус на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип, во учебната 2015/2016 година.
7. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на втор
циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2015/2016 година.
8. Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на трет
циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2015/2016 година.
9. Одлука за давање на согласност на проф. д-р Стеван Алексоски за
вршење настава на друг универзитет;
10. Одлука за усвојување на Одлука за одобрување за неплатено отсуство
на м-р Јане Јованов.
11. Одлука за усвојување на Одлука за одобрување за неплатено отсуство
на асс. Верица Ивановска.
На 116. седница на Ректорската управа, одржана на 19.3.2015
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.
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3. Одлука за доделување на награди по повод 27 март – патронат на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2015 година.
4. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2015 година.
5. Одлука за продолжување на Договорот за користење на услуги
бр.0307-9/13 од 18.2.2014 година и Анекс на Договор бр.0307-9/52
од 10.6.2014 година склучен помеѓу Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип и Уни-сервис ДООЕЛ – Штип.
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 2014/2015
година.
7. Одлука за усвојување на Листа на членови на наставно-научните
совети на единиците на Универзитетот за летниот семестар во
учебната 2014/2015 година.
8. Одлука за давање на согласност на проф. д-р Махмуд Челик за
вршење настава на друг универзитет.
9. Одлука за давање на согласност на доц. д-р Игор Стојановиќ за
вршење настава на друг универзитет.
10. Одлука за давање на согласност на проф. д-р Александра Милева за
вршење настава на друг универзитет.
11. Одлука за одобрување на Образец за издавање на Сертификат за
завршена програма за стручно и професионално усовршување за
стекнување на падагошко-психолошка и методска подготовка.
12. Одлука за усвојување на Правилник за мобилност на млади
истражувачи на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
13. Одлука за усогласување на Правилникот за единствените основи за
остварување на издавачка дејност на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.
14. Одлука за дополнување на Правилникот за внатрешните односи и
работењето на Ликовната академија.
15. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на трет циклус
студии на студиска програма Фармација, модул: Аналитика на лекови
во рамките на Факултетот за медицински науки.
16. Одлука за формирање комисија за проверка на знаења.
17. Одлука за усвојување на изменување на Конкурс за запишување
студенти на втор циклус студии на студиските програми на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, во учебната 2015/2016 година.
18. Одлука за усвојување на изменување на Конкурс за запишување
студенти на трет циклус студии на студиските програми на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, во учебната 2015/2016
година.				
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На 117. седница на Ректорската управа, одржана на 16.4.2015
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 месечен паричен надоместок за главен уредник на
Универзитетот, согласно со Законот за издавачка дејност и
Правилникот за издавање дејност на Универзитетот „Гоце Делчев” –
Штип.
4. Одлука за усвојување на ценовници на лабораториите на
Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип за услуги што ги даваат на
правни и физички лица и на вработените на Универзитетот.
5. Одлука за дополнување на одлуката за усвојување на Листа на
членови на наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за летниот семестар во учебната 2014/2015 година.
6. Одлука за изменување и 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 учебната
2014/2015 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 прв циклус студии на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во учебната 2014/2015
година.
8. Одлука за усвојување на Листа на наставници за реализирани
активности за користење на флексибилно работно време – ФРВ.
9. Одлука за предлог за изработка на апликација за мониторирање во
реално време на интегритет на дадотеки и директориуми за потребите
на УГД.
10. Одлука по барање за учество на студенти од Универзитет „Гоце
Делчев” – Штип на студентски спортски игри „Спорт фест 2015” во
Истанбул, Р. Турција.
11. Одлука по Барање од ТВ Стар за медиумско застапување на годишно
ниво.								
12. Одлука за формирање на Комисија за вонреден попис на
информатичката опрема на Универзитетот „Гоце Делчев“–
Штип.
13. Одлука за продолжување на времетраењето на Договор бр.0203117/1-43 од 14.4.2014 година за набавка - изградба на отворено
спортско игралиште кај Спортската сала „Јордан Мијалков“ во Штип
по спроведена постапка по објавен Оглас бр. 05/2014 за потребите на
Универзитетот „Гоце Делчев“– Штип.					
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14. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавка за 2015 година.						
15. Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за
стекнување и распределба на средствата остварени врз основа
на втор циклус универзитетски студии, трет циклус (докторски)
студии и специјализации на здравствени работици и здравствени
соработници со високо образование на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип.
16. Одлука за дополнување на Правилникот за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.				
17. Одлука за усвојување на Одлука за потврдување на Одлука бр. 210576/3 од 5.2.2015 година за започнување на реализација на проект
„Центар за обука и стручно оспособување на кандидати за полагање
на стручен испит за возачи и управители“ бр. 2102-207/7 од 3.4.2015
г., Одлука за давање поволности на пријавените кандидати во првата
година од реализација на проектот „Центар за обука и стручно
оспособување за полагање на испит за автотакси возачи“ бр. 2102207/6 од 3.4.2015 година и Одлука за потврдување на Одлука бр.
2105-76/5 од 5.2.2015 година за давање поволности на пријавените
кандидати во првата година од реализација на проектот „Центар
за обука и стручно оспособување за полагање на стручен испит за
возачи и управители“ бр. 2102-207/5 од 3.4.2015 г.
18. Одлука за издавање на меѓународно списание на Економскиот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
На 118. седница на Ректорската управа, одржана на 4.5.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за покренување на постапка за избор на ректор на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Одлука за усвојување на Одлука за одобрување за платено отсуство.
3. Одлука за изменување и 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 учебната
2014/2015 година.
4. Одлука за обезбедување на превоз на 30 учесници на Меѓународен
научен студентски конгрес.
5. Одлука за стручна посета на студенти од студиската програма по
општа медицина за престој на клиниките на Државниот мМедицински
универзитет во Самара, Русија.					
6. Одлука за усвојување на најповолни понуди по објавениот Јавен
повик за прибирање на понуди за склучување на договори за
деловно-технички соработки за потребите на Универзитетот, за
давање на угостителски услуги во Наставниот центар во Прилеп и за
неусвојување на понуди за кафемати.					
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На 119. седница на Ректорската управа, одржана на 15.5.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за формирање на Комисија за утврдување на предлог за избор
на ректор на „Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Одлука за утврдување на предлог-кандидат за ректор на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
3. Одлука за Работно упатство за спроведување на електронско
тестирање на платформата за е-учење на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
4. Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
условите за користење на средства од Фондот за научноистражувачка
работа од страна на вработените научноистражувачки работници на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
5. Одлука за усвојување на Правилник за работа и управување на
Центарот за доживотно учење при Универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип.
6. Одлука за дополнување на одлуката за усвојување на листа на
членови на наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за летниот семестар во учебната 2014/2015 година.
7. Одлука за давање на согласност за отворање жиро-сметка за
плаќање на средства за котизација за учество на Меѓународна научна
конференција по повод 20 години Педагошки факултет / Факултет за
образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
8. Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешните
односи и работењето на Ликовната академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип.
9. Одлука за давање на согласност за одобрување на паричен надоместок
за членство во асоцијацијата АЛТЕ.
10. Одлука за давање на согласност за определување на висината
на паричен надоместок за членовите на Комисијата за проверка
на знаењата на странските студенти од подготвителна настава за
македонски јазик за странци – A1/А2 при Институтот за јазици.
На 120. седница на Ректорската управа, одржана на 3.6.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. 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 2015/2016 година.
На 121. седница на Ректорската управа, одржана на 6.7.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Предлог-мислења од Комисијата за
нормативна и издавачка дејност.
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2. Одлука за усвојување на Предлог-мислења од Комисијата за
финансии, инвестиции и развој.
3. Одлука за покренување на постапка за избор на тројца проректори за
мандатен период од 15.9.2015 година до 14.9.2019 година.
4. Одлука за распишување на Конкурс за избор на генерален секретар
за мандатен период од 15.9.2015 година до 14.9.2019 година.
5. 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
соработниците од единиците на Универзитетот кои се задолжени
за примање на документи и внесување на податоци за пријавените
кандидати за студиската 2015/2016 година.
6. Одлука за давање на зајмувања помеѓу сметката на сопствени приходи
од прв и втор циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
7. Одлука за пренос на средства од една на друга сметка од групата
на сметки на сопствени приходи - приходи од самофинансирачки
активности Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
8. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавка за 2015 година.
9. Одлука за усвојување на Правилник за работа на Фондот за
стипендирање на студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
10. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Фармацевтски науки на трет циклус студии во рамките на
Факултетот за медицински науки.				
11. Одлука за усвојување на англиска верзија на документите за
студирање на студентите од прв, втор и трет циклус на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип.
12. Одлука за усвојување на Одлуката за ангажираност на наставничкиот
кадар за странските јазици (универзитетски изборни) и странските
јазици – факултетски на нематичните единици во учебната 2015/2016
година, за прв циклус универзитетски академски студии.
13. Одлука за дополнување на Одлука бр.2002-137/5 од 9.6.2015
година за распишување на Конкурс за прием на кандидати за
специјализација.
14. Одлука за зачленување на Факултетот за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип во Европската асоцијација
на факултети по фармација, European Association of Faculties of
Pharmacy (EAFP).							
15. Одлука за дополнителна исплата на пензионираните професори
ангажирани како стручњаци од пракса на Факултетот за медицински
науки во летен семестар од учебната 2014/2015 година.		
16. Одлука за обезбедување на сместување и превоз на учесници за
Втората меѓународна научна конференција во рамките на Правниот
факултет.
17. Одлука за давање на согласност за преземање на преостанати обврски
по предметите Здравствена заштита на животните и Систем за
безбедност за производството на храна.				
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18. Одлука за донација на парични средства за издавање на монографија
под наслов „Сеќавање на Стела Слејанска Стојаноска“.
19. Одлука за давање на согласност за ангажирање на наставник на друг
универзитет.
На 122. седница на Ректорската управа, одржана на 17.8.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за започнување на постапка за дополнување на Статутот на
Универзитетот „Гоце Делчев“.
2. Одлука за давање на согласност за придружно членство на други
единици кон Универзитетот.
3. Одлука за покривање на трошоци за конференција на тема „Миграција
на море: перспективи на меѓународното право и регионални
пристапи“.
4. Одлука за давање на согласност на Договор за приклучување на
дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена
максимална едновремена моќност на приклучокот над 40 kw.
5. Одлука за запишување на студенти на Факултет за медицински
науки во квотата со кофинансирање во учебната 2015/2016 година
на Универзитетот „Гоце Делчев“.
На 123. седница на Ректорската управа, одржана на 31.8.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2015 година.
2. Одлука за дислокација на котелот на нафта од системот за греење
од Технолошко-техничкиот факултет во Пробиштип во Наставниот
центар во Струмица.							
На 124.-та седница на Ректорската управа одржана на 10.09.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за утврдување на листа на кандидати за проректори на
Универзитетот.
2. Одлука за давање на согласност за ангажирање на доц. д-р Игор
Стојановиќ на друг универзитет.
3. Одлука за усвојување на Извештајот за финална реализација бр.3302110/1 од 7.7.2015 година.
4. Одлука за давање на согласност на Барање бр.3302-118/1 од 14.8.2015
година за посета на Agile SCRUM Master обука и EXIN Agile SCRUM
сертификација и придружување на Универзитетот „Гоце Делчев” Штип за придружна членка на МАСИТ.
5. 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 втор циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
учебната 2015/2016 година.
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6. 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 трет циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за
зимскиот и летниот семестар во учебната 2015/2016 година.
7. Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за
одлучување за прием на кандидати за втор циклус студии за учебната
2015/2016 година.
8. Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за
одлучување за прием на кандидати за трет циклус (докторски) студии
за учебната 2015/2016 година.
9. Одлука за префрлување на студенти запишани во учебната 2013/2014
година на насоката Банкарство, финансии и осигурување од Кочани
во Скопје.
10. Одлука за давање на согласност на Договор за донација.
11. Одлука за запишување на кандидати кои се јавиле на Конкурсот за
запишување студенти на прв циклус студии на Универзитетот во
учебната 2015/2016 година, а кои имаат помалку од 40 поени.
12. Одлука за давање согласност за обезбедување на хотелско сместување
на предавачи кои ќе земат учество на Научниот симпозиум „Естетски
концепти за функционална оклузална рехабилитација“ на релација
Скопје – Штип – Скопје.
13. Одлука за усвојување на Елаборат за трет циклус студии на студиска
програма по општа медицина Базични и клинички истражувања
во медицината во рамките на Факултет за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
На 125. седница на Ректорската управа, одржана на 14.9.2015
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 2015/2016
година.
2. Одлука за формирање на групи на запишаните студентите на прв
циклус студии на Универзитетот во учебната 2015/2016 година.
На 126. седница на Ректорската управа, одржана на 15.9.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за избор на генерален секретар на Универзитетот.
2. Одлука за дополнување на Конкурс за запишување студенти на втор
циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2015/2016 година.
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На 127. седница на Ректорската управа, одржана на 21.9.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност.
2. Одлука за изменување и 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 2015/2016 година.
3. Одлука за изменување и 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 учебната
2015/2016 година.
4. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување
на додаток во плата на лица кои извршуваат одредени одговорни и
раководни функции на Универзитетот.
V. УНИВЕРЗИТЕТСКИ СЕНАТ
На 101. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 1.12.2014
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 потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Факултетот за образовни науки.
4. Одлука за одбивање на жалбата поднесена од доц. д-р Александар
Костадиновски и потврдување на Одлуката бр.1702-189/5 од
25.8.2014 година донесена од Наставно-научниот совет на Економски
факултет.
5. Одлука за одбивање на Жалбата поднесена од доц. д-р Крсте Шајноски
и потврдување на Одлуката бр.1702-189/3 од 25.8.2014 година
донесена од Наставно-научниот совет на Економски факултет.
6. Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип.
7. Одлука за усвојување на Правилник за изменување на Правилникот
за основање, управување, надзор и внатрешна организација на Унисервис – Штип.
8. Одлука за усвојување на Годишен маркетинг план за 2014-2015 година,
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

поднесен од Центарот за односи со јавноста при Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип.
Одлука за усвојување на Годишен извештај на вработените во
внатрешно-организационите
единици/стручно-административни
служби во Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2014 година и
Годишен план за обука на вработените во внатрешно-организационите
единици/стручно-административни служби во Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип за 2015 г.
Одлука за усвојување на Планови за заштита и спасување
од природните катастрофи и други несреќи на објектите на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за дообезбедување на средства за реализација на набавката
-изработка на бунар за водоснабдување на објект во Амзибегово за
потребите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Одлука за усвојување на Финансиски план на Универзитетот за 2015
година.
Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки за 2015
година.
Одлука за усвојување на Програма за инвестиции и инвестициско
одржување на Универзитетот за 2015 година.
Одлука за ослободување од плаќање на партиципација на посебни
категории студенти, кои се запишани во учебната 2014/2015 година.
Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот кој го
користи Универзитетот во ЈЗУ „Клиничка болница “ – Штип.
Одлука за определување на временски период во кој вработените на
Универзитетот колективно ќе го користат вториот дел од годишниот
одмор за 2014 година.

На 102. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на
22.12.2014 година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој.
2. Одлука за избор на проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска во звање
редовен професор.
3. Одлука усвојување на Студентски календар и распоред на годишни
активности за студенти од прв циклус на студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип, за календарската 2014/2015 година.
4. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2013/2014 година.
5. Одлука за усвојување на Записникот од Комисија за расход бр.01031377/7 од 17.12.2014 година на Универзитетот.
6. Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за внатрешните односи и работењето на Факултетот за информатика.
7. Одлука за усвојување на Барање за покривање на трошоците за
електрична енергија од Националната установа Универзитетска
библиотека „Гоце Делчев“ – Штип.
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8. Одлука за продолжување на времетраењето на Рамковна спогодба
за набавка на услуги за копнен траспорт-превоз на студенти и на
Договорoт за набавка за регистрација на возилата на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип.
9. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2015 година.
10. Одлука за исплата на фиксен надоместок поради зголемен ангажман
на пензионирани професори ангажирани како стручњаци од пракса
на Факултетот за медицински науки во зимски семестар од учебната
2014/2015 година.
11. Заклучок по Предлог-законот за изменување и дополнување на
Законот за високо образование.
На 103. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 29.1.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој.
2. Одлука за усвојување на Предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој.
3. Предлог-одлука за избор на дописен член на Македонската академија
на науките и уметностите.
4. Одлука за ангажирање на проф. Лариса Бондаренко за визитинг
професор.
5. Одлука за давање на согласност на одлуките од Управниот одбор
на Фондот за научноистражувачка работа за финансирање на
научноистражувачки проекти за 2015 година.
6. Одлука за усвојување на висината на надоместоците за час на
договорно ангажираните професори, соработници и стручњаци од
пракса на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
7. Одлука за продолжување на времетраењето на Рамковна спогодба бр.
0203-1243/1-4 од 31.1.2014 година за поправка и тековно одржување
на високонапонски и нисконапонски електрични инсталации по
спроведена постапка по објавен Оглас бр.61/2013 за потребите на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
8. Одлука за усвојување на Предлог-план „Денови на образование” за
2015 година.
9. Одлука за дополнување на Правилникот за внатрешните односи
и работењето на Факултетот за туризам и бизнис логистика при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
10. Одлука за усвојување на предлогот за доделување на звање професор
емеритус за проф. д-р Кирил Цацков и проф. д-р Стојан Здравев и
формирање на Рецензентска комисија.
11. Одлука за усвојување на предлогот за доделување на титула почесен
доктор за проф. д-р Илија Пејовски и проф. д-р Енди Пејков и
формирање на рецензентска комисија.
12. Одлука за усвојување на предлогот за доделување на звање почесен
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професор за проф. д-р Гералд Ветцел, проф. д-р Јорг Бабин Ебел,
проф. д-р Гуентер Никлевски, проф. д-р Јосип Милат, проф. д-р Иван
Ангелов и формирање на рецензентска комисија.
На 104. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 9.2.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Извештајот од Централната пописна
комисија за извршениот попис на Универзитетот за 2014 година.
2. Одлука за склучување на договори помеѓу Факултетот за медицински
науки и приватни здравствени стоматолошки установи, за летен
семестар во учебната 2014/2015 година.
3. Одлука за склучување на Договор со ПЗУ „Дентолаб“ – заботехничка
лабораторија во Здравствен дом – Штип.
4. Одлука за покренување на постапка за избор на нови членови за
Универзитетскиот сенат.
5. Одлука за усвојување на Извештај од интерна проверка за ИСО
9001:2008.
На 105. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 27.2.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2014 година на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
2. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2014 година на Унисервис ДООЕЛ – Штип.;
3. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2014 година на Унисервис агро ДООЕЛ – Штип.
4. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2014 година на
Универзитетски спортски центар.
5. Одлука за усвојување на завршна сметка за 2014 година на
Универзитетски кошаркарски клуб.
На 106. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 27.2.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за продолжување на времетраењето на Договор бр.02031323/1-13 од 3.3.2014 година за Набавка на канцелариски материјал
по спроведена постапка по објавен Оглас бр.72/2013 за потребите на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
2. Одлука за продолжување на времетраењето на Рамковна спогодба
бр.0203-1337/1-24 од 3.3.2014 година за набавка на горива по
спроведена постапка по објавен Оглас бр.71/2013 за потребите на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
3. Одлука за исплата на паричен надоместок на вработени во Унисервис ДООЕЛ – Штип за дополнителна работа за време на празници,
ноќна работа и зголемен обем на работа за 2014 година за потребите
на Универзитетот.			

39

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

На 107. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 19.3.2015
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 доделување на награди по повод 27 март – патронат на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2015 година.
4. Одлука за доделување звањето професор емеритус (Professor
Emeritus) за проф. д-р Кирил Цацков.				
5. Одлука за доделување звањето професор емеритус (Professor
Emeritus) за проф. д-р Стојан Здравев.
6. Одлука за доделување титула почесен доктор на музичка уметност
(џез композиција и џез пијано), (Doctor Honoris Causa) за проф. д-р
Илија Пејовски.							
7. Одлука за доделување титула почесен доктор на менаџмент
на природни ресурси (Doctor Honoris Causa) за проф. д-р Енди
Пејков.
8. Одлука за доделување на звањето почесен професор на
Медицински науки (Professor Honoris Causa) за проф. д-р Гуентер
Никлевски.
9. Одлука за доделување на звањето почесен професор на угостителство
и туризам (Professor Honoris Causa) за проф. д-р Гералд Ветцел.
10. Одлука за доделување на звањето почесен професор на медицински
науки (Professor Honoris Causa) за проф. Јорг Бабин – Ебел.
11. Одлука за доделување на звањето почесен професор на општествени
науки (Professor Honoris Causa) за проф. д-р Јосип Милат.
12. Одлука за доделување на звањето почесен професор на биотехнички
науки, генетика и селекција (Professor Honoris Causa) за проф. д-р
Иван Ангелов.						
13. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2015 година.
14. Одлука за продолжување на Договорот за користење на услуги
бр.0307-9/13 од 18.2.2014 година и Анекс на Договор бр.0307-9/52
од 10.6.2014 година склучен помеѓу Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип и Уни-сервис ДООЕЛ – Штип;
15. Одлука за усвојување на Листа на членови на наставно-научните
совети на единиците на Универзитетот за летниот семестар во
учебната 2014/2015 година.
16. Одлука за избор на проф. д-р Славко Ангелевски во звање редовен
професор.
17. Одлука за избор на проф. д-р Орце Поповски во звање редовен
професор.
18. Одлука за одобрување на Образец за издавање на сертификат за
завршена програма за стручно и професионално усовршување за
стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка.
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19. Одлука за усвојување на Правилник за мобилност на млади
истражувачи на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.		
20. Одлука за усогласување на Правилникот за единствените основи за
остварување на издавачка дејност на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.								
21. Одлука за усвојување на Извештајот од првата надзорна оценувачка
посета од TUV NORD–Бугарија за усогласеноста на Универзитетот
со барањата од стандардот ИСО 9001:2008.			
22. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на трет циклус
студии на студиска програма Фармација, модул: Аналитика на лекови
во рамките на Факултетот за медицински науки.
На 108. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 16.4.2015
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 месечен паричен надоместок за главен уредник на
Универзитетот, согласно со Законот за издавачка дејност и
Правилникот за издавање дејност на Универзитетот „Гоце Делчев” –
Штип.
4. Одлука за усвојување на ценовници на лабораториите на
Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип за услуги кои ги даваат на
правни и физички лица и на вработените на Универзитетот.
5. Одлука за усвојување на Листа на наставници за реализирани
активности за користење на флексибилно работно време – ФРВ.
6. Одлука за проект за изработка на апликација за мониторирање во
реално време на интегритет на дадотеки и директориуми за потребите
на УГД.
7. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на
Универзитетот„Гоце Делчев“– Штип.				
8. Одлука по Барање за учество на студенти од Универзитет „Гоце
Делчев” – Штип на студентски спортски игри „Спорт фест 2015” во
Истанбул, Р. Турција.
9. Одлука за
формирање на комисија за вонреден попис на
информатичката опрема на Универзитетот„Гоце Делчев“–
Штип.
10. Одлука за продолжување на времетраењето на Договор бр.0203117/1-43 од 14.4.2014 година за набавка-изградба на отворено
спортско игралиште кај Спортската сала „Јордан Мијалков“ во Штип
по спроведена постапка по објавен Оглас бр. 05/2014 за потребите на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.				
11. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавка за 2015 година.						
12. Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за
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стекнување и распределба на средствата остварени врз основа
на втор циклус универзитетски студии, трет циклус (докторски)
студии и специјализации на здравствени работици и здравствени
соработници со високо образование на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип.
13. Одлука за дополнување на Правилникот за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
14. Одлука за усвојување на Одлука за потврдување на Одлука бр. 210576/3 од 5.2.2015 година за започнување на реализација на проект
„Центар за обука и стручно оспособување на кандидати за полагање
на стручен испит за возачи и управители“ бр. 2102-207/7 од 3.4.2015
г., Одлука за давање поволности на пријавените кандидати во првата
година од реализација на проектот Центар за обука и стручно
оспособување за полагање на испит за автотакси возачи“ бр. 2102207/6 од 3.4.2015 година и Одлука за потврдување на Одлука бр.
2105-76/5 од 5.2.2015 година за давање поволности на пријавените
кандидати во првата година од реализација на проектот „Центар
за обука и стручно оспособување за полагање на стручен испит за
возачи и управители“ бр. 2102-207/5 од 3.4.2015 г.
На 109. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 27.4.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за формирање на Комисија за верификација на мандатот на
членовите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Одлука за верификација на мандатот на членовите на Универзитетскиот
сенат на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
На 110. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 18.5.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за формирање на изборна комисија за спроведување на
постапката за избор на ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
2. Одлука за избор на ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
На 111. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 16.6.2015
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 избор на проф. д-р Јован Ананиев во звање редовен
професор.
4. Одлука за избор на проф. д-р Соња Петровска во звање редовен
професор.
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5. Одлука за ангажирање на проф. д-р Кристин Витнбл како визитинг
професор на Правниот факултет.					
6. Одлука за ангажирање на проф. д-р Кирил Христовски како визитинг
професор на Електротехнички факултет.
7. Одлука за усвојување на Предлог-план за медиумска застапеност на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2015/2016 година.
8. Одлука за усвојување на записникот од вонреден попис на
информатичката опрема на Универзитетот„Гоце Делчев“– Штип.
9. Одлука за Работно упатство за спроведување на електронското
тестирање на платформата за е-учење на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
10. Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и
условите за користење на средства од Фондот за научноистражувачка
работа од страна на вработените научноистражувачки работници на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
11. Одлука за усвојување на Правилник за работа и управување на
Центарот за доживотно учење при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
12. Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешните
односи и работењето на Ликовната академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип.
13. Одлука за давање на согласност за одобрување на паричен надоместок
за членство во асоцијацијата АЛТЕ.				
14. Одлука за давање на согласност за определување на висината
на паричен надоместок за членовите на Комисијата за проверка
на знаењата на странските студенти од подготвителна настава за
македонски јазик за странци – A1/А2 при Институтот за јазици.
15. Одлука за претплата за користење на EBSCO бази.
16. Одлука за давање на согласност за отворање жиро-сметка за
плаќање на средства за котизација за учество на Меѓународна научна
конференција по повод 20 години Педагошки факултет / Факултет за
образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
17. Одлука за признавање на испити на втор циклус за студенти кои
дипломирале на Правосудна насока на Правен факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
18. Одлука за дополнување на Одлуката бр.0901-1315/11 од 1.12.2014
година за усвојување на План за заштита и спасување од природни
катастрофи и други несреќи на објектите на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип.
19. Одлука за усвојување на извештај од работна група за релокација на
антенски систем на „УГД ФМ“.					
20. Одлука за распишување на Конкурс за прием на кандидати за
специјализација.							
21. Одлука за одобрување на користење на инвентар од Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип во Единицата за интензивно лекување и Одделот
за анестезија и реанимација на Клиничка болница во Штип.
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22. Одлука за дополнување на Одлуката бр.0201-510/5 од 16.4.2015 година
за усвојување на ценовници на лабораториите на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип за услуги кои ги даваат на правни и физички
лица и на вработените на Универзитетот.
23. Одлука за ангажирање на проф. д-р Адриано Дуати како визитинг
професор на Факултет за медицински науки.
24. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавка за 2015 година.						
25. Одлука за дополнување на Одлуката за висина на надоместоците што
ги плаќаат студентите за образование и административните услуги
на Универзитетот за прв, втор и трет циклус студии.			
		
На 112. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 6.7.2015
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 ангажирање на проф. д-р Петер Рау како визитинг
професор на Филолошки факултет.
4. Одлука за ангажирање на проф. д-р Хусејин Озбај како визитинг
професор на Филолошки факултет.
5. Одлука за ангажирање на проф. д-р Арбен Аслани како визитинг
професор на Економски факултет.
6. 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
соработниците од единиците на Универзитетот кои се задолжени
за примање на документи и внесување на податоци за пријавените
кандидати за студиската 2015/2016 година.
7. Одлука за давање на зајмувања помеѓу сметката на сопствени приходи
од прв и втор циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
8. Одлука за пренос на средства од една на друга сметка од групата
на сметки на сопствени приходи - приходи од самофинансирачки
активности Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
9. Одлука за усвојување на Правилник за работа на Фондот за
стипендирање на студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
10. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавка за 2015 година.		
11. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Фармацевтски науки на трет циклус студии во рамките на
Факултетот за медицински науки.				
12. Одлука за усвојување на англиска верзија на документите за
студирање на студентите од прв, втор и трет циклус на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип.					
13. Одлука за зачленување на Факултетот за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип во Европската асоцијација
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на факултети по фармација, European Association of Faculties of
Pharmacy (EAFP).							
14. Одлука за дополнителна исплата на пензионираните професори
ангажирани како стручњаци од пракса на Факултетот за медицински
науки во летен семестар од учебната 2014/2015 година.
15. Одлука за обезбедување на сместување и превоз на учесници за
Втората меѓународна научна конференција во рамките на Правниот
факултет. 						
16. Одлука за донација на парични средства за издавање на монографија
под наслов „Сеќавање на Стела Слејанска Стојаноска“.
На 113. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 15.9.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за формирање на изборна комисија за спроведување на
постапката за избор на проректори на Универзитетот.
2. Одлука за избор на проректори на Универзитетот.
3. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Технолошко-технички факултет.
4. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Машински факултет.
5. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Правен факултет.
6. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Економски факултет.
7. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Земјоделски факултет.
8. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Факултет за медицински науки.
9. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Факултет за образовни науки.
10. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Факултет за туризам и бизнис логистика.
11. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Факултет за природни и технички науки.
12. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Факултет за информатика.
13. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Ликовна академија.
14. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Музичка академија.
15. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Електротехничкиот факултет.
16. Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот за
избор на декан на Филолошкиот факултет.
17. Одлука за склучување на менаџерски договор со ректорот на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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На 114. седница на Универзитетскиот сенат, одржана на 25.9.2015
година, беа донесени следниве одлуки:
1. Одлука за верификација на мандат на член во Универзитетскиот
сенат, претставник од Економскиот факултет.
2. Одлука за верификација на мандат на член во Универзитетскиот
сенат, претставник од Факултетот за туризам и бизнис логистика.
3. Одлука за усвојување на Предлог-мислења од Комисијата за
нормативна и издавачка дејност.
4. Одлука за избор на проф. д-р Елизабета Зисовска во звање редовен
професор.
5. Одлука за ангажирање на визитинг професор.
6. Одлука за формирање, состав и надлежности на комисиите на
Ректорската управа.
7. Одлука за усвојување на Елаборат за трет циклус студии на студиска
програма по општа медицина - Базични и клинички истражувања
во медицината во рамките на Факултет за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
8. Одлука за давање на согласност за придружно членство на други
единици кон Универзитетот.
9. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за определување
на додаток во плата на лица кои извршуваат одредени одговорни и
раководни функции на Универзитетот.
10. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2015 година.
11. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2015 година.
12. Одлука за давање на согласност на Извештај за финална реализација
бр.3302-110/1 од 7.7.2015 година.
13. Одлука за усвојување на Барање за посета на Agile SCRUM Master
обука и EXIN Agile SCRUM сертификација и придружување на
Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип за придружна членка на
МАСИТ.
14. Одлука за покривање на трошоци за конференција на тема „Миграција
на море: перспективи на меѓународното право и регионални пристапи“.
15. Одлука за давање на согласност на Договор за донација во опрема и
инструменти со примена во нуклеарната медицина и радиофармацијата
на Факултетот за медицински науки.
16. Одлука за давање согласност на Договор за приклучување на
дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена
максимална едновремена моќност на приклучокот над 40 kw.
17. Одлука за давање согласност за хотелско сместување на професори
од Стара Загора, Р. Бугарија.
18. Одлука за одобрување на превоз на професори и асистенти од
Музичката академија поради настап на Конференција ICT Inovations
2015 – Охрид.
19. Одлука за дополнување на Одлуката за одобрена висина на средствата
за користење на службени мобилни телефони.
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20. Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно-научниот
совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето
на Научниот симпозиум „Естетски концепти за функционална
оклузална рехбилитација“.
21. Одлука за распределба на надоместоците врз основа на авторски
хонорари и договори за дело од сметката за апликативна дејност.
VI. КАБИНЕТ НА ПРОРЕКТОРОТ ЗА НАУКА
Извештајот за работата на Кабинетот на проректорот за наука за
2015 година содржи активности реализирани согласно со надлежноста на
проректорот за наука и работите и работните задачи на вработените кои
биле планирани и дополнителни активности кои произлегоа од актуелните
прашања и случувања.
Планираните активности за работа за 2015 год. се реализирани во
целост.
Во текот на 2015 година се реализирани и дополнителни активности,
согласно со потребите на Универзитетот.
Во спроведувањето на активностите во тековната 2015 година
непосредно се соработуваше со единиците на Универзитетот и
универзитетските центри.
Во текот на 2015 година, Кабинетот на проректорот за наука
работеше со еден проректор за наука, еден секретар за правни прашања и
студентски прашања за втор и трет циклус студии, каде што се вработени
двајца референти за втор циклус студии, еден референт волонтер и еден
раководител кој воедно е раководител и на студентски прашања и на прв
циклус студии, еден референт за трет циклус студии и едно одговорно
лице за водење на специјализациите на ФМН.
Во учебната 2014/2015 година се реализирани многубројни
активности поврзани со вториот и трет циклус студии.
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. Промоција на магистрирани студенти.
4. Реализирање на Конкурс за запишување студенти на втор циклус
студии за учебната 2015/2016 година.
5. Реализирање на Конкурс за запишување на кандидати
на
специјализации за здравствени работници за учебната 2015/2016
година.
6. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата
и обврските на студентите на трет циклус студии.
7. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата
и обврските на студентите-докторанди.
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8. Постапки за одбрана на докторски труд.
9. 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.
10. Конурс за запишување на студенти на трет циклус студии - докторски
студии за учебната 2015/2016 година.
11. Промоција на доктори на науки.
12. Процесирање на постапките за избор на соработници и наставници на
единиците на Универзитетот.
13. Изработка на предлог-акти за потребите на Универзитетот.
14. 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.
15. Постапки за одобрување на средства за финансирање на
научноистражувачки проекти од Фондот за научноистражувачка
работа при УГД.
16. Постапки за доделување на годишни награди на вработените за
објавен научен труд или стручен труд во најпрестижни меѓународни
списанија со импакт фактор.
17. Постапките за одобрување на користење на флексибилно работно
време за наставниците на Универзитетот, како и други тековни
активности.
18. Постапки за акредитација на ментори на втор циклус студии.
19. Постапки за акредитација на ментори на трет циклус студии.
1. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот,
правата и обврските на студентите на втор циклус студии
Службата за студенти за втор циклус студии ги опслужува сите
единици на Универзитетот.
Референтите за студентски прашања и Кабинетот на проректорот за
наука во календарската 2014 година има процесирано околу петстотини
(500) различни барања и молби од студенти на втор циклус студии.
2. 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 референтите за втор циклус студии и
секретарите на единиците. Во текот на 2015 година процесирани се
одбрани на магистерски/специјалистички трудови на сите единици на
Универзитетот.
3. Промоција на магистрираните студенти
Во рамките на прославата на патрониот ден на Универзитетот беше
организирана и процесирана постапка за промоција на магистрираните/
специјализираните студенти од сите единици на Универзитетот кои
изведуваат втор циклус студии. Промоциите и свеченото доделување на
дипломите на магистрираните студенти се одвиваше на единиците.
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4. Реализирање на Конкурс за запишување на студенти на втор
циклус студии за учебната 2015/2016 година
Во текот на оваа година Универзитетот објави и го реализира
Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус студии за учебната
2015/2016 година.
Конкурсот беше распишан за сите четиринаесет единици на
Универзитетот за повеќе од педесет студиски програми и модули.
5. Реализирање на Конкурс за запишување на кандидати на
специјализации за здравствени работници за учебната 2015/2016
година
Во текот на оваа година Универзитетот објави и го реализира Конкурсот
за приjaвување на кандидати за запишување/одобрување на специјализација
и супспецијализација на здравствени работници и здравствени соработници
со високо образование за 2015 година.
Конкурсот беше распишан за вработени здравствени работници во
јавни здравствени установи и тоа во следниве области:
Област на специјализација
Акушерство и гинекологија
Анестезиологија со интензивно лекување
Епидемиологија
Инфектологија
Интерна медицина
Кардиологија
Кардиохирургија
Медицинска биохемија
Спортска медицина
Неврологија
Општа хирургија
Ортопедија
Психијатрија
Радиологија
Урологија
Медицинска микробиологија со паразитологија
Ургентна медицина

Број на запишани
специјализанти
5
/
2
/
2
1
/
3
2
3
1
/
1
2
/
/
/

како и за вработени здравствени работници во приватни здравствени
установи, други правни лица и невработени за следниве области:
Област на специјализација
Акушерство и гинекологија
Анестезиологија со интензивно лекување
Епидемиологија

Број на запишани
специјализанти
3
1
/
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Инфектологија
Интерна медицина
Кардиологија
Кардиохирургија
Спортска медицина
Ортопедија
Неврологија
Општа хирургија
Медицинска микробиологија со паразитологија
Медицинска биохемија
Фармацевтска технологија
Аптекарска практика
Аналитика на лекови
Tоксиколошка хемија
Детска и превентивна стоматологија
Орална хирургија
Ортодонција
Стоматолошка протетика
Ендодонција и реставративна стоматологија
Пародонтологија
Орална медицина
Патолошка анатомија

/
1
2
2
/
1
2
1
/
1
6
/
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1

6. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот,
правата и обврските на студентите на трет циклус студии
Во текот на извештајната година процесирани се сите молби, пријави
и најразлични барања поврзани со статусот, правата и обврските на
студентите на трет циклус студии.
Студии на трет циклус во учебната 2014/2015 година се реализираат
на Кампус 2. Во календарската 2015 година се процесирани сите поднесени
различни барања и молби од студенти на трет циклус студии.
7. Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот,
правата и обврските на студентите-докторанди
Во календарската 2015 година се процесирани сите поднесени барања
и молби од студентите-докторанди.
Студенти-докторанди (со пријава на докторат) има само на Факултетот
за природни и технички науки.
8. Постапка за одбрана на докторски труд
Во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип е и Факултетот за
природни и технички науки – факултет кој и претходно имаше постапки за
одбрани на докторски дисертации. Во извештајната година беа процесирани
одбраните на докторските дисертации на пријавените кандидати. Истите
успешно ја извршија одбраната на докторските трудови и со позитивната
оценка на комисиите за одбрана, по јавно спроведената одбрана се стекнаа
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со звање доктори на технички науки. Исто така, беше процесирана
одбраната на докторски труд на студент на трет циклус докторски студии
на Земјоделскиот факултет, Кампус 2.
9. 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 овој орган во извештајната година
се одржани седници на кои се донесени повеќе одлуки.
Наставно-научниот совет на докторски студии на ниво на Кампус 2
ги донесе следните одлуки:
На 11. седница:
На м-р Александра Ило Стојанова од Штип со завршен втор циклус
академски студии на УКИМ, Факултет за електротехника и инфорациски
технолгии, магистер по електротехника и информациски технолгии, ѝ се
одобрува запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Компјутерска техника и
информатика во учебната 2014/2015 година.
На м-р Иван Петре Ѓаковски од Скопје со завршен втор циклус
академски студии на УКИМ, Машински факултет, магистер на технички
науки од областа на машинството, му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на
студиската програма Машинство во учебната 2014/2015 година.
На м-р Игор Димче Ивановски од Скопје со завршен втор циклус
академски студии на УКИМ; ФЗНХ, магистер од областа на земјоделски
науки, група Агрохемија, му се одобрува запишување на трет циклусдокторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на студиската
програма Наука за земјиштето и хидрологија во учебната 2014/2015
година.
На м-р Илија Лазо Лазаревски од Скопје со завршен втор циклус
академски студии на Факултет за информатика, УГД, магистер по
информатички науки-софтверско инженерство,
му се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, на студиската програма Компјутерска техника и
информатика во учебната 2014/2015 година.
На м-р Костадин Илија Рунчев од Скопје со завршен втор циклус
академски студии на УГД, Факултет за информатика, магистер по
информатички науки-информациони системи и технологии, му се
одобрува запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Компјутерска техника и
информатика во учебната 2014/2015 година.
На м-р Петров Киро Горан од Демир Капија со завршен втор
циклус академски студии на УКЛО, ТФ, магистер по информатика, му се
одобрува запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Компјутерска техника и
информатика во учебната 2014/2015 година.
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На м-р Ристе Михајло Тимовски од Штип со завршен втор циклус
академски студии на Факултет за информатика, УГД, магистер по
информатички науки-софтверско инженерствому се одобрува запишување
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Компјутерска техника и информатика во
учебната 2014/2015 година.
На м-р Сања Ванчо Ристески од Штип со завршен втор циклус
академски студии на Европски универзитет, Факултет за арт дизајн,
магистер по моден дизајн, ѝ се одобрува запишување на трет циклусдокторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на студиската
програма Наука и технологија за текстил во учебната 2014/2015 година.
На м-р Сашко Симеон Милев од Штип со завршен втор циклус
академски студии на УКИМ, Машински факултет, магистер на технички
науки од областа на машинството, му се одобрува запишување на трет
циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на
студиската програма Машинство во учебната 2014/2015 година.
На м-р Силвана Ѓорге Жежова од Штип со завршен втор циклус
академски студии на УКИМ,Технолошко металрушки факултет, м-р на
технички науки од областа - менаџмент на конфекциски процеси, и се
одобрува запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Наука и технологија за
текстил во учебната 2014/2015 година.
На м-р Весна Маркоска ѝ се одобрува запишување на трет циклус
студии на студиските програми на Земјоделски факултет, со соодветен
ментор.
На 12. седница се донесоа следните одлуки:
Одлука за формирање на Комисија за подобност на темата, тезите и
кандидатот за изработка на докторски труд за студентот на трет циклус
студии м-р Ванчо Аџиски.
Одлука за формирање на Комисија за подобност на темата, тезите и
кандидатот за изработка на докторски труд за студентот на трет циклус
студии м-р Далибор Серафимовски.
Одлука за формирање на Комисија за оценка и одбрана на докторскиот
труд на студентот м-р Наталија Маркова-Ружди.
Одлука за усвојување на Барање за промена на наслов на тема за
изработка на докторски труд и формирање на Комисија за подобност на
темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд за студентот
на трет циклус студии м-р Васко Златковски.
На 13. седница се донесе следната:
Предлог-одлука за утврдување на број на студенти за запишување на
трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип за студиската 2015-2016 година.
На 14. седница се донесоа следниве одлуки:
Одлука за усвојување на Извештајот од Комисијата за оценка на
докторската дисертација под наслов „Карактеризација на есенски форми
јачмен (HORDEUM VULGARE L.) од различно географско потекло“ од
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кандидатката м-р Наталија Маркова-Руждиќ и определување на датум за
јавна одбрана.
Одлука за формирање на Комисија за подобност на темата, тезите и
кандидатот за изработка на докторски труд за студентот на трет циклус
студии за м-р Димитрија Ангелков.
На 15. седница се донесоа следниве одлуки:
Одлука за усвојување на Извештајот од Комисијата за утврдување на
подобноста на темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд
со наслов „Современ пристап при планирање на системот за евакуација и
спасување во случај на пожар во рудниците за подземна експлоатација“
за студентот на трет циклус студии м-р Ванчо Аџиски и определување на
екстерен и интерен ментор.
Одлука за усвојување на Барање бр. 1003-94/1 од 5.3.2015 година
за враќање на погрешно уплатени средства поднесени од студентот м-р
Костадин Рунчев.
На 16. седница се донесени следниве одлуки:
Одлука за усвојување на Извештајот од Комисијата за утврдување на
подобноста на темата, тезите и кандидатот за изработка на докторски труд
со наслов „Интернет базирано управување на системи“ за студентот на
трет циклус студии м-р Димитрија Ангелков и определување на екстерен
и интерен ментор.
Одлука во согласност со член 25, став 5 од Правилникот за
условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет
циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, постапката за
стекнување на научен степен доктор на науки на студентот на трет циклус
студии м-р Васко Златковски, се запира.
На 17. седница се донесоа следниве одлуки:
На м-р Ивана Стојанова, магистер по компјутерски науки - софтверско
инженерство ѝ се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма
Компјутерска техника и информатика во учебната 2015/2016 година.
Одлука за формирање Комисија за оценка и одбрана на докторскиот
труд од студентот м-р Доне Стојанов.
Наставно-научниот совет на докторски студии на ниво на Кампус 3
ги донесе следните одлуки:
На 1. седница се донесоа следниве одлуки:
Одлука за конституирање на Наставно-научниот совет на докторски
студии на ниво на Кампус 3.
На Александар Андреевски, доктор по стоматологија, Европски
универзитет, му се одобрува запишување на трет циклус-докторски
студии на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма
Стоматологија, модул: Базични клинички истражувања во денталната
медицина во учебната 2015/2016 година.
На Дејан Балџиев, доктор по стоматологија, му се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце
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Делчев“ во Штип, на студиската програма Стоматологија, модул: Базични
клинички истражувања во денталната медицина во учебната 2015/2016
година.
На Јулија Заркова Атанасова, магистер по стоматолошки науки,
дипл. доктор по стоматологија, ѝ се одобрува запишување на трет циклусдокторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на студиската
програма Стоматологија, модул: Базични клинички истражувања во
денталната медицина во учебната 2015/2016 година.
На Емилија Горгијева, дипл. д-р по медицина, ѝ се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, на студиската програма Невронауки во учебната
2015/2016 година.
На Трпеноски Наумче, доктор на медицина, му се одобрува запишување
на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, на студиската програма Медицински науки - Биомедицина во
учебната 2015/2016 година.
На Мишко Милев, магистер по биолошки науки, му се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Медицински науки –
Биомедицина, во учебната 2015/2016 година.
На Катерина Колевска, магистер по фармација, ѝ се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Медицински науки Биомедицина во учебната 2015/2016 година.
На Марија Атанасова, магистер по фармација, ѝ се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Медицински науки Биомедицина во учебната 2015/2016 година.
На Маја Јанчовска, магистер по хемиски науки, ѝ се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Медицински науки Биомедицина во учебната 2015/2016 година.
На Лазар Шумановски, доктор на медицина, му се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Медицински науки Биомедицина во учебната 2015/2016 година.
На Милена Волчева, магистер по молекуларна биологија, област
генетика, ѝ се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма
Медицински науки - Биомедицина во учебната 2015/2016 година.
Наставно-научниот совет на докторски студии на ниво на Кампус 4
ги донесе следните одлуки.
На 1. седница се донесоа следниве одлуки:
Одлука за конституирање на Наставно-научниот совет на докторски
студии на ниво на Кампус 4.
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Предлог-одлука проф. д-р Јован Ананиев да биде избран за претседател
на Наставно-научниот совет на докторски студии на ниво на Кампус 4 за
период од две години.
На 2. седница се донесе следнава:
Предлог-одлука за утврдување на број на студенти за запишување на
трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип за студиската 2015-2016 година.
На 3. седница се донесоа следниве одлуки:
На Горан Митев, магистер по маркетинг менаџмент, 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 Душко Тодевски, магистер на економски науки од областа на
финансиски менаџмент, му се одобрува запишување на трет циклусдокторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на студиската
програма Деловна економија во учебната 2015/2016 година.
На Огнен Алексоски, магистер на 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 Октај Готак, магистер на економски науки, МБА менаџмент, 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 Орхан Дураки, магистер 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 Анета Стојановска-Стефанова, магистер на политички науки, ѝ се
одобрува запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Политички науки политички системи во учебната 2015/2016 година.
На Васко Шутаров, магистер на правни науки, применета политика
и дипломатија, му се одобрува запишување на трет циклус-докторски
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма
Политички науки - политички системи во учебната 2015/2016 година.
На Петар Поп-Арсов, магистер на правни науки, применета политика
и дипломатија, му се одобрува запишување на трет циклус-докторски
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма
Политички науки - политички системи во учебната 2015/2016 година.
На Методи Чилиманов, магистер по археологија, му се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, на студиската програма Туризам и угостителство во
учебната 2015/2016 година.
На Билјана Николовска, магистер по туризам, ѝ се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце
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Делчев“ во Штип, на студиската програма Туризам и угостителство во
учебната 2015/2016 година.
На Владимир Китанов, магистер по еколошки и рурален туризам,
му се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Туризам
и угостителство во учебната 2015/2016 година.
На Горан Антониевски, магистер по еколошки и рурален туризам,
му се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма Туризам
и угостителство во учебната 2015/2016 година.
На Зоран Николовски, магистер по туризам, му се одобрува
запишување на трет циклус-докторски студии на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, на студиската програма Туризам и угостителство во
учебната 2015/2016 година.
10. Конурс за запишување на студенти на трет циклус студии
-докторски студии за учебната 2015-2016 година
Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии – докторски
студии за учебната 2015/2016 година е распишан за акредитирани студиски
програми кои се реализираат на Кампус 2, Кампус 3 и Кампус 4.
Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии
– докторски студии опфаќа дваесет 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. Овој Конкурс е распишан врз основа на добиените решенија за
акредитација на трет циклус студии.
11. 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.
12. Процесирање на постапките за избор на соработници и
наставници на единиците на Универзитетот
Во текот на 2015 година процесирани се постапки за избор на
наставници и соработници на сите единици на Универзитетот, што се
однесува на избор на соработници и наставници и наставници.
Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за избор во
наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, разгледувани се сите досиеја формирани по
распишани конкурси од аспект на правилна примена на Законот за
високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за
избор во наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во делот на законско спроведување
на постапките за избор на наставници и соработници и објавувањето на
рРефератите од рецензентските комисии во Универзитетскиот билтен.
13. Изработка на предлог-акти за потребите на Универзитетот, како
и други тековни активности
Во календарската 2015 година беа изработени и процесирани следниве
предлог акти:
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–– Правилници за изменување и дополнување на правилниците на
Универзитетот од различни области;
–– Пријави за Конкурс запишување на студенти за втор циклус студии
за учебната 2015-2016 година;
–– Пријави за Конкурс за запишување на студенти на трет циклусдокторски студии во учебата 2015-2016 година;
–– Договори за студирање за студентите на втор циклус студии во 20152016 година;
–– Договори за студирање за студентите на трет циклус-докторски
студии во учебната 2015-2016 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.
14. 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 – докторанди на нашиот Универзитет или на
друг универзитет во земјава и во странство. Процесирани се постапките за
одобрување на стипендии за трет циклус – докторски студии.
15. 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 2014 година се реализира Конкурс за распределба на
парични средства за финансирање на научноистражувачки проекти.
16. Постапки за доделување на годишни награди на вработените
за објавен научен труд или стручен труд во најпрестижни
меѓународни списанија со импакт фактор
Врз основа на одредбите од Правилникот за доделување на
годишни награди на вработените за објавен научен или стручен труд во
најпрестижни меѓународни списанија со импакт фактор на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, во согласност со политиката на Универзитетот
да се подигне нивото на научноистражувачката активност се доделуваат
награди на вработените за објавен научен труд или стручен труд објавен во
најпрестижни меѓународни списанија со импакт фактор. За сите објавени
трудови кои ги исполнуваат условите од Правилникот, Универзитетот
изврши исплата на предвидените награди.
17. Постапките за одобрување на користење на флексибилно работно
време за наставниците на Универзитетот
Во рамките на другите активности спроведена е и постапката за
обезбедување на податоци за конкретните активности за самоконтрола
за реализацијата на педагошките активности на наставниците преку
принципот на флексибилно работно време кое се евидентира преку
електронскиот систем користење.
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18. Постапки за акредитација на ментори на втор циклус студии
Иницирана е постапката за акредититрање 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.
19. Постапки за акредитација на ментори на трет циклус студии
Иницирана е постапката за акредититрање 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 овој оддел.
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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VII. АРХИВА НА СТУДЕНТСКИ ДОСИЕЈА
ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ
Во почетокот на учебната 2014/2015 година, според Конкурсот за
прв циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ бројот на студенти по
факултети е следен:
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Правен факултет - Кочани
Економски факултет - Штип
Факултет за општествени науки - Штип
Земјоделски факултет - Штип
Музичка академија - Штип
Факултет за информатика - Штип
Факултет за природни и технички науки - Штип
Филолошки факултет - Штип
Факултет за медицински науки - Штип
Факултет за туризам и бизнис логистика - Гевгелија
Електротехнички факултет - Радовиш
Машински факултет - Виница
Технолошко-технички факултет - Пробиштип
Филмска академија
Ликовна академија
Вкупно:

Број на
студенти
162
250
24
210
50
144
254
143
557
841
81
92
109
15
16
2.948

Уписите за учебната 2015/2016 година се одржаа според следниов
редослед:
•
•
•

Прв уписен рок
Втор уписен рок
Трет уписен рок

13-15.8.2015 г.
17-29.8.2015 г.
11.9.2015 г.

По завршувањето на уписите, бројот на примени студенти во прва
година е следен:
Факултет
Економски факултет
Факултет за медицински науки
Факултет за општествени науки
Правен факултет
Факултет за информатика
Факултет за природни и технички науки

Број на запишани студенти по
Конкурс во 2015/2016 година
204
530
45
152
125
194
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Земјоделски факултет
Музичка академија
Филолошки факултет
Факултет за туризам и бизнис логистика
Електротехнички факултет
Машински факултет
Технолошко-технички факултет
Филмска академија
Ликовна академија

Вкупно:

160
53
136
580
51
56
67
18
10

2.381

Бројот на дипломирани студенти за 2015 година е:
Факултет за туризам и бизнис логистика - 110
Факултет за општествени науки - 34
Факултет за медицински науки - 242
Факултет за информатика - 81
Земјоделски факултет - 92
Правен факултет - 120
Машински факултет - 13
Факултет за природни и технички науки - 117
Музичка академија - 20
Економски факултет - 139
Технолошко-технички факултет - 17
Филолошки факултет - 83
Електротехнички факултет - 39
Вкупно: 1.107
Заради поефикасно и поодговорно работење, референтите во
Службата се определени како одговорни за факултет.
–– Референт во Службата за студентски прашања, во согласност со
Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, е определен
како одговорно лице за Факултет за образовни науки.
–– Двајца референти во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определени
како одговорни лица за Економски факултет.
–– Тројца референти во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определени
како одговорни лица за Факултет за медицински науки.
–– Двајца референти во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
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работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определени
како одговорни лица за Музичка академија.
Еден референт во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, е определен
како одговорно лице за Факултет за информатика.
Двајца референти во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определени
како одговорни лица за Факултет за природни и технички науки.
Тројца референти во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определени
како одговорни лица за Технолошко-технички факултет.
Двајца референти во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определени
како одговорни лица за Машински факултет.
Двајца референти во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определени
како одговорни лица за Електротехнички факултет.
Двајца референти во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определени
како одговорни лица за Филолошки факултет.
Двајца референти во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определени
како одговорни лица за Земјоделски факултет.
Двајца референти во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определени
како одговорни лица за Факултет за туризам и бизнис логистика.
Двајца референти во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, се определени
како одговорни лица за Факултет за природни и технички науки.

Во текот на годината се одржаа две свечени доделувања на дипломи
на студентите на прв циклус студии (март и декември).
Во текот на 2015 година се одржаа четири редовни сесии (декемвриска,
февруарска, јунска, септемвриска), една дополнителна октомвриска и една
дополнителна мартовска сесија, согласно со Календарот за студентски
активности.
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Студентите беа услужени согласно со работните задачи на
референтите пропишани во Правилникот за работа.
ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ
Планираните активности за работа за 2015 год. се реализирани во
целост.
Во текот на 2015 година се реализирани и дополнителни активности,
согласно со потребите на Универзитетот.
Во спроведувањето на активностите во тековната 2015 година
непосредно се соработуваше со единиците на Универзитетот и
универзитетските центри.
Во текот на 2015 година, Кабинетот на проректорот за наука
работеше со еден проректор за наука, еден секретар за правни прашања и
студентски прашања за втор и трет циклус студии, каде што се вработени
тројца референти и еден раководител, кој воедно е раководител и на
студентски прашања на прв 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 2015 година процесирани
се одбрани на магистерски/специјалистички трудови на тринаесет единици
на Универзитетот.
Во рамките на прославата на патрониот ден на Универзитетот беше
организирана и процесирана постапка за промоција на магистрираните/
специјализираните студенти од сите единици на Универзитетот кои
изведуваат втор циклус студии.
Конкурсот за учебната 2015/2016 г. е во тек.
ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ
Во рамки на Одделот за студентски прашања за трет циклус студии
работните должности ги извршува еден референт на студентски прашања
за трет циклус студии.
Референтот во тековната 2015 год. ги извршуваше следниве
активности:
–– Целокупната работа во врска со упис и заверка на семестрите (во
февруари, јуни и септември) на студентите на трет циклус студии и
внесување на уплатените суми за партиципација во Excel табели.
–– Ги вршеше работите во врска со пријавувањето на испити (делење
на пријавите по предмети, изработка на извештаи за испитите и
внесување на пријавите во досието на студентот по нивното враќање
на студентски прашања од страна на професорите). Во текот на 2014
година се одржаа три редовни сесии за студентите на трет циклус
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студии (февруарска, јунска и септемвриска) и две дополнителни
(априлска и октомвриска).
Останати административни работи, а особено: издавање потврди и
уверенија по барање на студентите; процесирање на барањата од
студентите до секретарот за правни работи во Кабинет на проректор
за наука и до единиците на Универзитетот.
Проверка на досиеја на студентите и изготвување извештаи од
проверка за истите.
Складирање на добиените одлуки од единиците во досиејата на
студентите и доставување скенирана одлука по имејл до студентите.
Внесување на студентите во Матична книга на запишани студенти
и Главна книга на дипломирани студенти (во материјална и во
електронска форма) за трет циклус студии.
Референтот ги врши сите работи на трет циклус студии од
конкурирањето до завршувањето на студиите (прием на документите
по конкурс, запишување на студентот, формирање индекс и досие
на студентот, ажурирање на досието на студентот во текот на
студирањето и изготвување уверение за докториран студент).
Активна комуникација со студентите и странките - директно преку
шалтер, преку имејл и преку телефон.

Во продолжение следи табеларен преглед на бројот на активни
студенти на трет циклус студии по единици во рамките на КАМПУС 2 на
Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, во календарската 2014/2015 година:
Единица на Универзитетот

1.
2.
3.
4.
5.

Број на активни студенти на
трет циклус студии
Земјоделски факултет
10
Факултет за природни и технички науки
10
Факултет за информатика
11
Техничко-технолошки факултет
2
Машински факултет
2

По Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии
во учебната 2014/2015 година, бројот на примени кандидати според
конечната ранг-листа за трет циклус студии на студиските програми на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип изнесува 11.
Во тек е запишување на примените кандидати на трет циклус студии
за учебната 2015/2016 година. Заклучно со 16.10.2015 г. бројот на студенти
кои конкурирале на трет циклус студии на Универзитетот изнесува 35.
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VIII. СУДСКИ ПРЕДМЕТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП
1. Тужител УГД, тужен Друштво за производство и преработка на
млеко МЛЕКАРА ДОО увоз-извоз Штип, врска УПДР.бр.201/15
кај нотар Лидија Рибарева, за долг 4.720,00 денари, Решението е во
постапка пред нотар.
2. Тужител УГД, тужен Основен суд Кочани, врска УПДР.бр.747/13
кај нотар Светлана Китановска од Кочани за долг 51.920,00 ден,
Решението е извршно.
3. Тужител АГРОЕФОДИЈА ДООЕЛ Струмица, тужен УГД, за основ
предвремено раскинување на Договор и исплата на надомест за
деловен објект, предметот е пред Основен суд Струмица во постапка
ТС-18-15.
4. Тужител Марио Параклиев од Штип, тужен УГД, за основ
поништување на Одлука за откажување на Договор за вработување,
предметот е во судска постапка РО 355/15.
5. Тужител УГД, тужен ДПТУ Д И П ДООЕЛ Неготино, основ долг
10.620,00 денари, предметот е во судска постапка МАЛВПЛ1ТС-229/15.
6. Тужител УГД, тужен АЛВЕЈО ДООЕЛ Крива Паланка, основ долг
7.080,00 денари предметот е наплатен во целост.
7. Тужител УГД, тужен ЦВЕТАН ДИМОВ ДОО Скопје, за долг
7.080,00 денари, има извршно решение УПДР.бр.1931/15 и ќе се
поднесе извршување.
8. Оштетен УГД по предметот К.бр.570/12 пред Основен суд Велес
што се води против обвинетиот Димитар Петковски од Гевгелија,
предметот е во постапка.
9. Тужител УГД тужен АГРО-МИЛЕНИУМ Пехчево, за долг 4.248,00
денари, предметот е во постапка кај нотар Татјана Миовска од Берово.
10. Тужител УГД тужен ЛОЗАРСТВО ДОО Таринци, вредност
26.432,00, предметот е во постапка кај нотар Лидија Рибарева од
Штип.
11. Тужител УГД тужен ПРОФИ БАУ- ИНЖИНЕРИНГ експортимпорт ДОО с.Черкези Куманово за долг 21.476,00 денари, поднесено
е Барање за извршување против тужениот кај извршител Весна
Кавракова од Куманово.
12. Тужител Крсте Шајноски од Скопје, тужен УГД за основ поништување
на одлуки, предметот е во жалбена постапка пред Апелационен суд Штип.
13. Тужител Крсте Шајноски од Скопје, тужен УГД за основ отказ на
Договор за вработување, предметот е во прекин се чека исходот од
постапката каде што се бара поништување на одлуки од тужителот
Крсте Шајноски.
14. Тужител Александар Костадиновски од Долно Седларце, тужен УГД
за основ поништување на одлуки, предметот е во жалбена постапка
пред Апелационен суд - Штип.
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15. Тужител Александар Костадиновски од Долно Седларце, тужен УГД
за основ отказ на Договор за вработување, предметот е во прекин се
чека исходот од постапката каде што се бара поништување на одлуки
од тужителот Александар Костадиновски.
16. Тужител УГД тужен АГРО-ФАРМ ГРУП ДОО Карбинци, вредност
55.696,00, предметот е во постапка кај нотар Лидија Рибарева од
Штип.
17. Тужител Зоран Брашнаров од Штип, тужен УГД, основ утврдување
право на барател, вредност 601.000,00 денари предметот е завршен по
ревизија на Врховен суд на РМ, ревизијата е одбиена.
18. Тужител УГД, тужен АГРОЕФОДИЈА ДООЕЛ Струмица, основ долг,
вредност 3.357.572,00 денари, има приговор од тужениот, предметот
е во судска постапка има рочиште закажано за ден 24.11.2015 година,
предметот е даден на вештачење.
IX. ОДДЕЛ ЗА КАРИЕРА И АЛУМНИ КЛУБ
1. Структура (раководител, вработени и ангажирани лица)
Одделот за кариера и алумни клуб во 2015 година функционираше
во состав:
Бр.

Презиме и име

1

Проф. д- р Блажо Боев

1.1

Проф. д-р Дејан Мираковски

2.

Душан Миланов

3.

Снежана Георгиева

4.*

Борјан Горѓиев

Звање

Проректор за наука
(до 1.9.2015 г.)
Проректор за инвестиции и развој
(од 20 септември 2015 г.)
Референт во Одделот за кариера и
алумни клуб
Референт во Одделот за кариера и
алумни клуб
(од средина на април 2015 г.)
Референт во Одделот за кариера и
алумни клуб
(до почеток на април 2015 г.)

2. Извештај за активностите на Одделот за кариера и алумни
клуб
Во периодот од 1 ноември 2014 до 20 октомври 2015 година во
рамките на Одделот за кариера и алумни клуб се реализираа голем број на
активности, според предвидената програма за работа. 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 во периодот од 1 ноември 2014 до 20 октомври 2015 година
вклучуваат, но не се лимитирани на:
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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;
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
со 10.477 изданија;
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 период се реализирани и евидентирани следните активности на
вработените во Одделот за кариера и алумни клуб:
–– Склучени договори со организации/компании: 769.
–– Издадени документи за практична настава: 6.749.
–– Примени и испратени пораки преку е-пошта: 1.740 (910/830).
–– Архивирани документи: 7.518.
–– Еразмус пракса во странство за 5 студенти.
–– Истражување за дипломирани студенти и нивниот моментален
работен статус – 1.616 (фиксен тел. -1 523; мобилен = 93).
–– Издадени.
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Табела 1. Реализирани документи/активности во периодот од
1.11.2014 до 20.10.2015 год.
Склучени договори со организации/компании
Упатени студенти на реализирање на
практична настава
Вкупно реализирани документи:

Период
1.11.2014 -20.10 2015
769
6.749
7.518

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Назив на институцијата
Музичка академија
Факултет за туризам и бизнис логистика
Факултет за образовни науки
Факултет за медицински науки
Земјоделски факултет
Електротехнички факултет
Технолошко-технички факултет
Факултет за природни и технички науки
Економски факултет
Филолошки факултет
Правен факултет
Факултет за информатика
Машински факултет
Ликовна академија
Филмска академија

Број на студенти
18
1.620
280
1.669
411
95
141
158
581
1.054
265
310
106
28
12

Заклучок
Одделот за кариера и алумни клуб во 2015 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 практичната настава и промоција
на студентите од Универзитетот „Гоце Делчев“. Притоа на студентите
им се овозможува континуирана поддршка за кариерен развој, а покрај
тоа се организираат и обуки во зависност од потребите. Од податоците
во извештајот можеме да заклучиме дека бројот на склучени договори
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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 планирани за 2015 година се
издвојуваат истражувањето на веќе дипломираните студенти и нивниот
моментален работен статус, Еразмус пракса во странство за студенти, како
и организирање на неколку обуки со кои би се помогнало на студентите за
развој на соодветни вештини кои би помогнале во нивниот понатамошен
кариерен развој.
Исто така, значајно е да се истакне дека Одделот за кариера и
алумни клуб, воедно, 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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X. 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 ги
употребува името и обележјата на Универзитетот.
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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.
Вработени
1. Славе Димитров
раководител и референт во Оддел за издавачка дејност
2. Благој Михов
референт во Оддел за издавачка дејност
3. Сања Гацов
референт во Оддел за издавачка дејност
4. Кристина Богатинова
веб-администратор
5. Игор Ампов
веб-администратор
6. Даница Гавриловска-Атанасовска
лектор по македонски јазик
7. Павлинка Митева-Павлова
лектор по англиски јазик
8. М-р Игор Стојанов
главен и одговорен уредник на редакција во Оддел за радио и ТВ
9. Тони Михаилов
новинар во Оддел за радио и ТВ
10. Влатко Миленкоски
главен и одговорен технички уредник во Оддел за радио и ТВ
11. Александар Максимов
референт во Оддел за ТВ
12. Марија Манева
референт во Оддел за маркетинг и протокол
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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.
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 ноември 2014 година до октомври 2015 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“:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Универзитетски билтен бр.136 – 14 ноември 2014 г.
Универзитетски билтен бр.137 – 1 декември 2014 г.
Универзитетски билтен бр.138 – 15 декември 2014 г.
Универзитетски билтен бр.139 – 2 јануари 2015 г.
Универзитетски билтен бр.140 – 2 февруари 2015 г.
Универзитетски билтен бр.141 – 16 февруари 2015 г.
Универзитетски билтен бр.142 – 2 март 2015 г.
Универзитетски билтен бр.143 – 16 март 2015 г.
Универзитетски билтен бр.144 – 1 април 2015 г.
Универзитетски билтен бр.145 – 15 април 2015 г.
Универзитетски билтен бр.146 – 4 мај 2015 г.
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Универзитетски билтен бр.147 – 15 мај 2015 г.
Универзитетски билтен бр.148 – 1 јуни 2015 г.
Универзитетски билтен бр.149 – 15 јуни 2015 г.
Универзитетски билтен бр.150 – 1 јули 2015 г.
Универзитетски билтен бр.151 – 15 јули 2015 г.
Универзитетски билтен бр.152 – 15 август 2015 г.
Универзитетски билтен бр.153 – 1 септември 2015 г.
Универзитетски билтен бр.154 – 15 септември 2015 г.
Универзитетски билтен бр.155 – 1 октомври 2015 г.
Универзитетски билтен бр.156 – 15 октомври 2015 г.
Универзитетски билтен бр 157 – 2 ноември 2015 г.

Универзитетски гласник - јавно гласило на Универзитетот во кое
се објавуваат одлуки, правилници, систематизации на работни места,
Статут на Универзитет, упатства, планови итн., донесени на Ректорска
управа или Универзитетски сенат на Универзитет „Гоце Делчев“.
Универзитетски гласник
–– Универзитетски гласник бр. 32 – 15 ноември 2014 г.
–– Универзитетски гласник бр. 33 – 1 јуни 2015 г.
–– Универзитетски гласник бр. 34 – 1 октомври 2015 г.
––
––
––
––

Универзитетски весник
Универзитетски весник бр. 33 – јануари 2015 г.
Универзитетски весник бр. 34 – март 2015 г.
Универзитетски весник бр. 35 – април-мај 2015 г.
Универзитетски весник бр. 36 – јуни 2015 г.

Каталог на изданијата 2015 г. кој ги содржи сите изданија што биле
издадени во текот на 2014 година, а вклучува: зборници, учебни помагала,
универзитетски весник, списанија.
Зборници
Годишен зборник на Филолошки факултет ;
Годишен зборник на Економски факултет;
Годишен зборник на Факултетот за информатика;
Годишен зборник на Факултет за природни и течнички науки;
Годишен зборник на Правен факултет;
Годишен зборник на Факултет за образовни науки.
Во текот на академската 2014/2015 година, Одделот за издавачка
дејност ги реализираше следниве активности по месеци:
––
––
––
––
––
––

Ноември 2014 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности. Поставување на
вести за веб на дневно ниво.
–– Креирање на бекап на веб-страницата.
–– Ажурирање на англиската верзија, дел за вести .
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–– Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
–– Преработка на веб-страницата на Центар за меѓууниверзитетска
соработка.
–– Преработка на веб-страницата на ИТ центар.
–– Преработка на страницата на Лабораторија за заштита на растенијата
и животната средина.
–– Ажурирање на податоци за е-библотека на УГД.
Декември 2014 година
–– Одржана I (прва) седница на Совет за информатичко - технолошки
развој.
–– Реализирање на работни задачи дефинирани на седницата.
–– Реализирани секојдневни и тековни активности. Поставување на
вести за веб на дневно ниво..
–– Отстранување на фајлови од веб-страница поради ризик за
нарушување на сигурноста.
–– Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
–– Внесување на податоци и изработка на распоред во програмата
MIMOSA.
–– Креирање на бекап на веб-страницата.
–– Ажурирање на англиската верзија на веб-страницата.
–– Проекција за понатамошен развој на веб-страниците на Универзитетот.
Креирање на документ за стратегија.
–– Обработка на фотографии и инсталација на програми од Адобе
студиото.
–– Изработка на нова веб-страница за Лабораторијата за минерална
технологија.
–– Анализирање на нови изгледи и екстензии за веб-страницата.
–– Одржана II (втора) седница на Совет за информатичко - технолошки
развој.
–– Ажурирање на податоци за е-библотека на УГД.
Јануари 2015 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности. Поставување на
вести за веб на дневно ниво.
–– Подготовка во писмена форма проекција за развој и надградба на веб
порталот на УГД, колкав буџет е потребен, човечки ресурси и за
наредните 3 до 5 години.
–– Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
–– Ажурирање на официјалната веб-страница и на веб-страниците на
факултетите.
–– Обработка на фотографии и прибирање на фотографии за потребите
на веб-страниците.
–– Внесување на податоци и изработка на распоред за цел Универзитет
во програмата MIMOSA.
–– Одржана III (трета) седница на Совет за информатичко - технолошки
развој.
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Февруари 2015 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности.
–– Изработка и корекции на распоредот на УГД во програмата MIMOSA.
–– Креирање на бекап на веб-страницата. Заштита на информациите на
веб-страниците.
–– Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
– Ажурирање на податоци за е-библотека на УГД.
–
–
––
––
––
––
––

Март 2015 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Изработка на веб страна за пренасочување на посетителите кон нов
интерен дел.
Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
Ажурирање на веб-страница и обработка на фотографии.
Корекции на распоредот на УГД.
Заштита на веб-страницата.
Ажурирање на податоци за е-библотека на УГД.

Април 2015 година
–– Одржана IV (четврта) седница на Совет за информатичко технолошки развој.
–– Креирање на план за миграција на веб страницата и предлог за изглед
на новиот веб сајт .
–– Реализирани секојдневни и тековни активности.
–– Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
–– Креирање на тест веб страна со податоци од веб страницата на УГД
која ќе користи како припрема за миграција.
–– Заштита на главната веб-страница.
–– Изготвување на ДВД со податоци од веб-страницата на УГД.
–– Ажурирање на податоци за е-библотека на УГД.
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––
––
––
––
––
––
––

Мај 2015 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Истражување на темплејти за нова веб страница.
Тестирање на темплејти.
Обработка на фотографии.
Проверка и креирање на фајлови за заштита.
Заштита на веб-страницата.
Ажурирање на податоци за е-библотека на УГД.

––
––
––
––
––

Јуни 2015 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Истражување на темплејти за нова веб-страница.
Тестирање на темплејти.
Обработка на фотографии.
Проверка и креирање на фајлови за заштита.

Годишен извештај

–– Заштита на веб-страницата.
–– Посета на Adobe Creative Cloud Event
–– Инсталирање на локален виртуелен сервер и креирање на тест верзија
на веб-страницата. Креирање на презентација за новиот веб сајт.
–– Одржана V седница седница на Совет за информатичко - технолошки
развој.
–– Реализирање на работни задачи дефинирани на седницата.
–– Ажурирање на информациите на порталот http://www.4icu.org/
reviews/10512.htm
–– Ажурирање на податоци за е-библотека на УГД.
Јули/Август 2015 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности.
–– Проверка на студиските програми според ексел документи од
е-индекс.
–– Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
–– Проверка и креирање на фајлови за заштита.
–– Заштита на веб-страницата.
–– Ажурирање на податоци за е-библотека на УГД.
Август 2015 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Тестирање на можностите на новите темплејти за веб-страницата.
Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
Проверка и креирање на фајлови за заштита.
Заштита на веб-страницата.
Подготовка за изработка на распоредот за непарен семестар на УГД.
Изработка на веб-страница за Теренска лабораторија за животна и
работна средина и електронска микроскопија.
–– Состанок со проректор за инвестиции. Претплата на сајт за набавка
на нов темплејт за изработка на нова веб-страницата на УГД.
–– Ажурирање на податоци за е-библотека на УГД.
––
––
––
––
––
––
––

Септември 2015 година
–– Реализирани секојдневни и тековни активности.
–– Креирање на е-распоред. Корекции на распоред за цел УГД.
–– Проверка и креирање на фајлови за заштита. Заштита на вебстраница.
–– Инсталација на нова веб апликација и подесување на новиот веб сајт.
–– Ажурирање на податоци за е-библотека на УГД.
––
––
––
––
––

Октомври 2015 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Корекции на распоред за цел УГД.
Проверка и креирање на фајлови за заштита.
Заштита на веб-страница.
Корекции во распоред за цел УГД.
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–– Изработка на сајтот UGD life.
–– Подготовка на новата веб-страница за УГД (ugd.edu.mk).
–– Ажурирање на податоци за е-библотека на УГД.
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 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 ги следи настаните
кои се одржуваат на Универзитетот, но и оние во градот и државата.
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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 година Одделот за радио и ТВ ги реализира во
просек следните активности:
1. На веб-страницата се објавуваат во просек – околу 2,3 вести дневно.
2. На програмата на УГД ФМ се реализираат во просек околу 150
гостувања годишно.
3. На УГД ТВ и на официјалниот канал на www.youtube.com/ugdstip се
направени 490 видео материјали. Сите видеа на каналот имаат
вкупно 134.396 прегледи.
4. Дневно во измината година имаше по 7 емисии, 2 рубрики и 4
изданија на вести дневно.
5. На Фејсбук страницата www.facebook./ugdfm УГД ФМ има 3.800
обожаватели, што е најмногу од сите локални медиуми (телевизии
и радија). Страницата на УГД на Фејсбук www.facebook.com/
ugdstip има 8.948 обожаватели што е далеку повеќе од сите
универзитети во Македонија. Редовно ажурирање на социјални
мрежи.
6. Во УГД ФМ годишно поминуваат околу 20-тина студенти на
пракса и реализираат своја програма.
7. До сега УГД ФМ реализираше неколку проекти од различен карактер:
а. Радио дебата – студенти против професори и авторитети
б. Балканска редакција – вмрежување на студенти по новинарство
и останати кои сакаат да работат новинарство со свои колеги
од Босна и Херцеговина и Србија. Од тој проект произлезе и
материјален бенефит за УГД ФМ.
в. Соработка со Американска амбасада преку Американското
катче и реализација на нивна емисија на УГД ФМ.
г. 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 )
д. Соработка со Медиа Хаус од Србија и реализација на заедничка
новогодишна топ листа со оваа медиумска организација.
8. Отворање на втор на канал на Јутјуб специјализиран за спорт и
спортски активности – www.youtube.com/ugdsport на кој се прикачени
36 видео материјали од спорт и вкупно 5.777 прегледи.
9. Логистика и уредување на студентскиот весник – Студентско ехо –
во кој пишуваат исклучиво студентите.
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Ноември 2014 година
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на спортските настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервју „Свеж воздух“ професор од Америка.
Емисии во живо.
Вести од светот – 9 часот.
Вести од Македонија – 10 часот.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 7.45-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емисија „Лет од четири до пет“.
Рок блок.
Диџеј емисии.
Музички инспирации во соработка со Музичка академија.
Монтажа и продукција на снимени емисии.
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Договор со Илија Кикиритков за емисија „Ливе ковер“.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Проследување на кошарка – прва лига Скопје
Договор за почеток на реализација на емисија со Британски совет
Координација со Агенција за медиуми за емитување емисија на
англиски јазик
Трибина на тема: „Магијата на пингпонгарската игра“
Продукција, снимање, и монтирање на сцена со реквизити за снимање
на - Live Cover со Илија Кикиритков (Гости:Pixel)
Промовирана книгата „Музичкиот инструмент ќемане“.
Митровденски средби на доктори на науки.
ИНФО КЛУБ - можност за пракса и вработување.
Студенти од ФТБЛ од 13 до 17 ноември на работилница во Бугарија.
Продукција, снимање, и монтирање на сцена со реквизити за снимање
на - Live Cover со Илија Кикиритков Гостин: Дејан Тасев.
Одбележан 17 ноември - Меѓународен ден на студентите.
Студенти од Правен факултет дебатираа за пристап до информации
од јавен карактер.
Продукција, снимање и монтирање на сцена со реквизити за
снимање на Live Cover со Илија Кикиритков.
Судница на 21 на Правен факултет – УГД.
Свечено отворена модел-судница на 21 век.
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Продукција, снимање, и монтирање на сцена со реквизити за
снимање на Live Cover со Илија Кикиритков.
Декември 2014 година
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на спортските настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервју „Свеж воздух“ професор од Америка
Емисии во живо.
Вести од светот – 9 часот.
Вести од Македонија – 10 часот.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 7.45-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емисија „Лет од четири до пет“.
Рок блок.
Диџеј емисии.
Музички инспирации во соработка со Музичка академија.
Монтажа и продукција на снимени емисии.
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“, координација на
студенти по новинарство.
Почеток и склучување договор со Британски совет.
Снимање и продукција на новогодишни џинглови.
Средување на докуемнтација на Универзитетско радио за нова
дозвола.
Коориднација со агенција за медиуми за обновување на дозволата и
потребната документација.
Посета на агенција за медиуми.
Коориднација со луѓе од Агенција за доставување на истражување за
слушаноста на УГД ФМ.
Излегува студентско ехо.
Договор со балканската продукција Медиа мастерс за новогодишна
програма.
Организација на концерт „Очигледно/ушислушно“ во Мултимедијалне
центар.
Координација за техничките потреби на редкацијата на УГД ФМ.
Јануари 2015 година
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на спортските настани на УГД.
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Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервју „Свеж воздух“ професор од Америка
Емисии во живо.
Вести од светот – 9 часот.
Вести од Македонија – 10 часот.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 7.45-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емисија „Лет од четири до пет“.
Рок блок.
Диџеј емисии.
Музички инспирации во соработка со Музичка академија.
Монтажа и продукција на снимени емисии.
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“координација на
студенти по новинарство.
Продукција на снимени емисии.
Реализација на редовна програмска шема.
Подготовки за ревидирање на програмска шема.
Реализација на скратена програма за време на зимскиот распуст.
Во живо се емитуваше емисијата „Свеж воздух“, а другите емсии се
репризираа.
Проследување на настан со професори до институт Лењаро – Италија.
Подготовка на џинглови за програмска идентификација (законска
обврска).
Следење спортски активнсоти во спортска сала.
Февруари 2015 година
Коориднација со Министерство за труд и социјала за медиумско
учество на „УГД ФМ“ во хуманитарна кампања. Редовна програма на
„УГД ФМ“.
Проследување на спортските настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервју „Свеж воздух“.
Емисии во живо.
Вести од светот и Македонија
Утринска програма „Може да почнеме“ – 7.45-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
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Емисија „Лет од четири до пет“.
Рок блок.
Диџеј емисии.
Монтажа и продукција на снимени емисии.
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“координација на
студенти по новинарство.
Подговотка за нова сезона на Лајф кавр во Мултимедијален центар.
Договор со Ирис телевизија за заеднички проект во Лајф кавр.
Започнување на проект со ИДЕА Југоисточна Европа – Балканска
младинска редакција.
Работа на монографија на Универзитетот.
Координација со агенција за медиуми за подмирени обврски.
Координација со ИДЕА ЈИЕ за проект.
Контакт со веб сајтот наука за сите за евентуални заеднички проекти.
Работа на онлајн стримингот на Унвиерзитетското радио.
Март 2015 година
Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“.
Емисии во живо.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервју „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Вести од светот и Македонија
Утринска програма „Може да почнеме“ – 7.45-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емисија „Лет од четири до пет“.
Спектрум
Диџеј емисии.
Монтажа и продукција на снимени емисии.
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“, координација на
студенти по новинарство.
Асистениција во подготовка на документарен филм со студентите од
програмата по историја со археологија – снимање на вокал, снимање и
сликање.
Промоција на документарниот филм направен од студентите на
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историја и археолгија.
Состаноци за проект Балканска редакција.
Отворен повик за учество во Балканска редакција.
Одржување на прес конференција за Балканска редакција.
Покана за проект English4Employability.
Контакт со агенција за млади и спорт за информации од областа на
спорт .
Обука за новинарство МИМ.
Промоција на Балканска редакција на национални медиуми.
Сликање нова опрема спортска сала.
Одбележување на патронен празник.
Целосна вклученост во патронен празник – покана за медиуми,
организација на настани, промоција на настани, кооординација на новинари
и слично.
Задолжителна информација до АВМУ за сопственичка структура на
радио.
Покривање на настани – фонд за наука, сенат...
Промоција филмови - Филмска академија.
Контакт со локални телевизии за гостување на ректор Саша Митрев.
Договор со ИДЕА ЈИЕ за реализација на обука во Штип.
Потпишување договор со ИДЕА ЈИЕ.
Април 2015 година
Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“.
Емисии во живо.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервју „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Вести од светот и Македонија.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 7.45-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емисија „Лет од четири до пет“.
Спектрум
Диџеј емисии.
Монтажа и продукција на снимени емисии.
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
Подготовка на содржини за „Студентско ехо“, координација на
студенти по новинарство.
Координација за Балканска редацкија – работа на проект.
Телефонско интервју.
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Координација за изработка нови џинглови.
Координација за гостување на Михаил Лушин – Русија на ФОН.
Повик до медиуми и координација на новинари.
Координација за гостување на Наде Проева на ФОН – покана за
медиуми и кородинација на новинари.
Гостување во радио на професори од Еразмус.
Гостување профеосри од Бугарија на „УГД ФМ“.
Координирање за снимање и продукција на информативни џинглви.
Мај 2015 година
Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“:
Емисии во живо.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервју „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Вести од светот и Македонија
Утринска програма „Може да почнеме“ – 7.45-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емисија „Лет од четири до пет“.
Спектрум
Диџеј емисии.
Монтажа и продукција на снимени емисии.
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
Саем за образование и кариера – учество, промоција, логистика,
помош...
Коориднација за апликација на нов проект во Швајцарска амбасада.
Работа на студентска дебата со проф. Страшко Стојановски.
Покана на новинари и координација за настан „Симулирано судење“.
Гостување на предвач од ББЦ на радио и ТВ.
Професор од Ванкувер гостин.
Работа на проект – изработка на акредитации за студенти учесници.
Јуни 2015 година
Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“.
Емисии во живо.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервју „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Вести од светот и Македонија.

83

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Утринска програма „Може да почнеме“ – 7.45-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
Спектрум
Диџеј емисии.
Монтажа и продукција на снимени емисии.
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
Гостување на студент – инженерски прстен.
Интервју за факултети.мк за УГД ФМ – работата и активностите.
Јули / август 2015 година
За време на летниот распуст скратена програмска шема во која
се емитуваше само „Свеж воздух“ во живо, а претходно се подготвија
снимени содржини.
Координација со студенти за подготовка на летни содржини.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
Снимање и продукција на Годишен концерт на ФМУ.
Објавување на упатства за уписите на УГД
Подготовка на видеоматеријали за „УГД ТВ“.
Вклучување во живо со посебна програма за уписите.
Интервјуа со надлежните за уписите.
Интервјуа со сите декани и продекани на факултетите при УГД.
Работа на Студентско ехо.
Контакт со АВМУ за снимки.
Помош околу отворени денови на некои факултети при УГД.
Септември 2015 година
Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“.
Емисии во живо.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервју „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Вести од светот и Македонија.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 7.45-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
Спектрум.
Диџеј емисии.
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Монтажа и продукција на снимени емисии.
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Подготовка на содржини за Универзитетски весник.
Предлог програмска шема – измени.
Скајп состаноци и координација за Балканска редакција.
Работа на проект.
Контакт со Америкаснко катче за соработката.
Втора обука со Балканска редакција.
Почеток на проект УГД лајф.
Координација со проректор за УГД лајф.
Координација со е-индекс за информации.
Работа на текстови за УГД лајф.
Правење интервјуа за УГД лај и снимање предавања.
Официјална посета на Американска амбасада - Скопје.
Октомври 2015 година
Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“.
Емисии во живо.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервју „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Вести од светот и Македонија.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 7.45-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Емисија „Студиорум“.
Спектрум.
Диџеј емисии.
Монтажа и продукција на снимени емисии.
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Организација на роденден на УГД ФМ.
Подготовка на план за работа на УГД ФМ.
Покана на медиуми за настани и координација на медиуми.
Организација на студентски хакатон.
Координација со студенти од Информатика за хакатон.
Координација со претсатавник од амбасада за организирање на
заеднички настан во Штип.
Пишување за УГД лајф текстови интервјуа.
Проследување на пин- понг и координација.
Координација со македонски радиски фестивал – УГД ФМ е дел од
организација
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Отворено студио на радиото од Кампус 2.
Координација и проследување на Недела на германски филм.
Ноември 2015 година
Реализација на редовната програмска шема на „УГД ФМ“.
Емисии во живо.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервју „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Вести од светот и Македонија.
Утринска програма „Може да почнеме“ – 7.45-9.45 часот.
Емисија за македонска музика „Кирилица“ – 11-12 часот.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-16 часот.
Спектрум
Диџеј емисии.
Монтажа и продукција на снимени емисии.
Реализација на гостувања и разговори во живо на „УГД ФМ“.
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
АВМУ снимање програма.
Контакт со агенција за тековни законски обврски.
Анализа на статистички податоци за УГД лајф.
Подготовка на анкета за УГД ФМ.
Договоарање за проекти – радио дебата.
Радиото во живо од Кампус 2.
Координација со локални и национални медиуми за вести од УГД.
УГД-ТВ
* Снимени на локација со сликање, компјутерски обработени и
закчени на универзитетскиот канал на Јутјуб на УГДТВ.
4 ноември 2014 - Трибина на тема: „Магијата на пингпонгарската
игра“.
5 ноември 2014 – Продукција, снимање, и монтирање на сцена со
реквизити за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (Гости: Pixel).
5 ноември 2014 - Промовирана книгата „Музичкиот инструмент
ќемане“.
7 ноември 2014 - Митровденски средби на доктори на науки.
11 ноември 2014 - ИНФО КЛУБ - можност за пракса и вработување.
13 ноември 2014 - Студенти од ФТБЛ од 13 до 17 ноември на
работилница во Бугарија.
17 ноември 2014 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со
реквизити за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (гостин: Дејан
Тасев).
17 ноември 2014 - Одбележан 17 ноември - мМеѓународен ден на
студентите.
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19 ноември 2014 - Студенти од Правен факултет дебатираа за пристап
до информации од јавен карактер.
20 ноември 2014 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со
реквизити за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (гостин:
Дарко Стојчов).
21 ноември 2014 - Судница на 21 век на Правен факултет – УГД.
4 декември 2014 - Свечено отворена модел-судница на 21 век.
5 декември 2014 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена
со реквизити за снимање на -Live Cover со Илија Кикиритков (гости:
АЛАРМ.)
5 декември 2014 - Проект за претприемништво „Сега, но како“.
16 декември 2014 - Проект за обука на студентите - идни наставници.
16 декември 2014 - Одржан научен симпозиум за оклузална болест.
19 декември 2015 - Нов квалитет на докторските студии на УГД.
22 декември 2015 - Прва симулација на судење во новата судница на
Правен факултет.
23 декември 2014 - Професори од Италија презентираа можност за
сотаботка со УГД.
23 декември 2015 - Презентација на можностите за студирање во
Франција.
25 декември 2014 - Новогодишен концерт на Музичката академија на
УГД.
25 декември 2014 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена
со реквизити за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (гости:
Мартин Овен и Алекс).
16 Јануари 2015 - Седница на Здружение на кошаркарски прволигаши.
27 јануари 2015 - Разговор со д-р Невенка Трајкова.
3 февруари 2015 - Нова група студенти заминуваат на Еразмус.
27 јануари 2015 - Разговор со д-р Невенка Трајкова.
3 февруари 2015 - Нова група студенти заминуваат на Еразмус.
5 февруари 2015 - Разговор со режисерот на филмот „(Вон)
земјанинот Ли“.
5 февруари 2015 - 17 студенти на размена во EУ земјите.
10 февруари 2015 - На УГД дипломирале 12% од запишаните
студенти.
13 февруари 2015 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со
реквизити за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (гости: JAZZ
Quartet).
13 февруари 2015 - УГД се искачи за 97 места според Webometrics.
16 февруари 2015 - Инфо состанок на УГД за проектот „Од тебе
зависи“.
23 февруари 2015 - Соработка на ФПТН со „БУЧИМ“.
25 февруари 2015 - Што мислат експертите за грипот.
26 февруари 2015 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со
реквизити за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (гости: No
End).
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3 март 2015 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со
реквизити за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (гости: Тони
и две жени).
5 март 2015 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со
реквизити за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (гости: Hot
Line).
5 март 2015 - Презентација на EBSCO Publishing.
6 март 2015 - Премиера на филм на студенти од ФОН.
9 март 2015 - Концерт: „Музика на светот“.
10 март 2015 - Повик за учество во Балканска младинска редакција.
12 март 2015 - Проекти во реализација на ФТБЛ.
13 март 2015 - Разговор со Никола Ристов - театарски режисер.
14 март 2015 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со
реквизити за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (гости: Stand
By).
17 март 2015 - Домот на млади со забави за младите.
18 март 2015 - Започна меѓународната недела на Еразмус + на УГД.
19 март 2015 - Едукација за неонатална реанимација.
26 март 2015 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со
реквизити за снимање на - Live Cover со Илија Кикитирков (гости: Филип
Стевановски Бенд).
23 март 2015 - Проекција на филмови од Филмската академија на
УГД.
23 март 2015 - Проекција на филмови од студентите на Филмската
академија.
24 март 2015 - Работилница „Бабини игри“.
26 март 2015 - Проф. д-р Саша Митрев за патрониот празник на УГД.
27 март 2015 - Промовиран фондот за наука и Каталогот на изданија
на УГД.
27 март 2015 - Промовирани доктори на науки на УГД.
30 март 2015 - Академик Камбовски ја промовираше Монографијата
на УГД.
30 март 2015 - Обраќање на ректрот проф. д-р Саша Митрев по повод
8 години УГД.
30 март 2015 - УГД - 8 години раст и развој.
31 март 2015 - Промовирани преведени книги на Факултетот за
образовни науки.
1 април 2015 - Доделени признанија на најдобрите студенти спортисти на УГД.
1 април 2015 - Посета на професори од Бугарија преку Еразмус
програмата.
3 април 2015 - Поголема грижа за децата со аутизам.
6 април 2015 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со
реквизити за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (гости: Јоце
и Аце).
14 април 2015 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со
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реквизити за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (Гости: Троја).
17 април 2015 - Правен факултет одржа трибина „Говор на омраза и
дискриминација“.
21 април 2015 - Професор од Турција ќе предава на УГД.
22 април 2015 - Соработка помеѓу УГД и Универзитетот од Варна.
23 април 2015 - Професори од Бугарија во посета на УГД преку
Еразмус програмата.
23 април 2015 - Промовирана книгата „Историјата на античките
Македонци“.
23 април 2015 - Руското аташе одржа предавање „Советскиот сојуз
во Втората светска војна“.
23 април 2015 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со
реквизити за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (гости: Ице и
Дени).
25 април 2015 - Трибина на тема: „Идентитетот и етничноста на
антиката“.
30 април 2015 - Презентација: „Преговарање и алтернативно
решавање на спорови“.
4 мај 2015 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со реквизити
за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (гостин: Сулејман).
4 мај 2015 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со реквизити
за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (Eric Clapton Tribute).
8 мај 2015 - УГД се претстави на Саемот за образование.
11 мај 2015 - Предавање на Марк Ласер од INL Justice.
13 мај 2015 - ДЕБАТА: „Во Македонското општество постои / не
постои полова дискриминација“.
15 мај 2015 - Заврши прекуграничниот проект меѓу УГД и
Американскиот универзитет во Бугарија.
15 мај 2015 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со реквизити
за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (гости: Коктел бенд).
18 мај 2015 - Симулирано судење во судницата на Правниот факултет.
18 мај 2015 - Студентите одржаа симулирано судење на Правниот
факултет.
18 мај 2015 - Музичката академија ќе одржи ЏЕЗ концерт.
20 мај 2015 - Интервју: Дали документарните филмови секогаш се
одраз на реалноста.
21 мај 2015 - Годишен ЏЕЗ концерт на Музичката академија HD.
22 мај 2015 - Државно првенство во пинг-понг.
26 мај 2014 - Второ и трето место за пингпонгарите на УГД на
последното државно првенство.
27 мај 2015 – Студенти од ФТБЛ заминаа на пракса во Германија.
28 мај 2015 - доц. д-р Даниела Љубенова - „Современи аспекти на
неврорехабилитацијата“.
1 јуни 2015 - Соработката меѓу УГД и Државниот универзитетот во
Аризона резултира со заеднички истражувања.
2 јуни 2015 - Претставување на ТТФ на Саемот за образование.
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8 јуни 2015 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со реквизити
за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (гостин: Никола Илиев).
17 јуни 2015 - Спортистите од УГД со одлични резултати на
Универзитетските игри во Турција.
18 јуни 2015 - Професорка од Естонија во посета на УГД како дел од
Еразмус програмата.
26 јуни 2015 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со
реквизити за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (гости:
Airplane Band).
28 јуни 2015 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со
реквизити за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (гости: Мартин
Мила).
26 јуни 2015 - Продукција, снимање, и монтирање на сцена со
реквизити за снимање на - Live Cover со Илија Кикиритков (гости: The
G Notes).
10 јули 2015 - Вечер на пијаното (ШКЛ 2015).
10 јули 2015 - Факултет за образовни науки - проф. д-р Соња
Петровска.
10 јули 2015 - Земјоделски факултет - проф. д-р Илија Каров.
10 јули 2015 - Факултет за природни и технички науки - проф. д-р
Зоран Десподов.
10 јули 2015 - Правен факултет - проф. д-р Јован Ананиев.
10 јули 2015 - Ликовна академија - проф. д-р Катерина Деспот.
10 јули 2015 - Електротехнички факултет - проф. д-р Татјана А.
Пачемска.
10 јули 2015 - Технолошко-технички факултет - проф. д-р Винета
Сребренкоска.
10 јули 2015 - Факултет за медицински науки - проф. д-р Рубин
Гулабоски.
10 јули 2015 - Факултет за информатика - проф. д-р Владо Гичев.
10 јули 2015 - Економски факултет - проф. д-р Ристо Фотов.
10 јули 2015 - Музичка академија - проф. м-р Владимир Јаневски.
10 јули 2015 - Филолошки факултет - проф. д-р Јованка Денкова.
10 јули 2015 – Гостување на декан на Машински факултет – Дејан
Мираковски.
10 јули 2015 - Факултет за туризам и бизнис логистика - проф. д-р
Нако Ташков
12 август 2015 - Прв ден од уписите на УГД.
19 август 2015 - Уписите на УГД продолжуваат.
14 август 2015 - Првиот рок во рамките на очекувањата.
21 август 2015 - 500 најдобри студенти на УГД ќе добијат стипендии.
21 август 2015 - Продолжува соработката со УГД и Самара.
24 август 2015 - Втор рок - нова можност за запишување на УГД.
25 август 2015 - Уписи и по вториот уписен рок.
27 август 2015 - Професор од Турција на Еразмус размена на УГД.
1 септември 2015 - Разговор со Влатко Стефановски.
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2 септември 2015 - Студентка од УГД на пракса во ЦЕРН.
3 септември 2015 - Започна научната конференција „Општествените
промени во глобалниот свет“.
4 септември 2015 – 2.700 нови студенти на УГД.
4 септември 2015 - Заврши втората научна конференција на Правен
факултет.
7 септември 2015 - Завршува проектот помеѓу УГД и Американскиот
Универзитет од Бугарија.
10 септември 2015 - Претставници на УГД во посета на Американскиот
Универзитет во Бугарија.
15 септември 2015 - Изјави на ректорот проф. д-р Блажо Боев и
Спиро Ристовски за Првиот академски час на УГД.
16 септември 2015 - Прв академски час на УГД - 2015/2016.
17 септември 2015 - УГД соработува на меѓународен проект за
едукација на наставниците во средните училишта.
24 септември 2015 - Интервју со ректорот проф.д-р Блажо Боев.
24 септември 2015 - Започна конференцијата на тема „Образованието
во 21 век“.
6 октомври 2015 - 6 години УГД ФМ | Марија Михаилова Американско катче.
8 октомври 2015 – 6 години УГДФМ | Вишна Шорова Ангелова - Дом
на млади.
8 октомври 2015 - 6 години УГДФМ | Емилија Пеева – студент.
8 октомври 2015 - 6 години УГДФМ | Илија Кикиритков - Live Cover.
8 октомври 2015 - 6 години УГДФМ | Горан Стаменков – СПУГД.
8 октомври 2015 - 6 години УГДФМ | Иван и Христина.
14 октомври 2015 - Започна Еразмус+ проект за УГД со партнери на
Грција, Бугарија и Македонија.
15 октомври 2015 - НЕДЕЛА НА ГЕРМАНСКИ ФИЛМ ВО ШТИП.
16 октомври 2015 - „Ментор“ - Проект за толкувачи и преведувачи
на Филолошки факултет.
19 октомври 2015 - ПСД Словенија и Филолошки факултет со
заеднички проект.
19 октомври 2015 - Бисери на науката: Џон Стујарт Мил.
20 октомври 2015 - Што е Stargazing?
20 октомври 2015 - Во Штип ќе се одржи Балканско првенство во
пинг-понг.
22 октомври 2015 – ЖИВО – 41. Балканско сениорско првенство во
пинг-понг (ден 2 – дел 1).
22 октомври 2015 - Започна Балканското првенство во пинг-понг дел од натпреварите следете ги онлајн.
22 октомври 2015 – ЖИВО – 41. Балканско сениорско првенство во
пинг-понг (ден 2 - дел 2).
23 октомври 2015 – ЖИВО – 41. Балканско сениорско првенство во
пинг-понг (ден 3 - дел 1).
23 октомври 2015 – ЖИВО – 41. Балканско сениорско првенство во
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пинг-понг (ден 3 - дел 2).
23 октомври 2015 – ЖИВО – 41. Балканско сениорско првенство во
пинг-понг (ден 3 - дел 3).
24 октомври 2015 – ЖИВО – 41. Балканско сениорско првенство во
пинг-понг (ден 4 - дел 1).
24 октомври 2015 – ЖИВО – 41. Балканско сениорско првенство во
пинг-понг (ден 4 - дел 2).
25 октомври 2015 – ЖИВО – 41. Балканско сениорско првенство во
пинг-понг (финални натпревари).
27 октомври 2015 - Интервју со проф. д-р Саша Митрев, прв ректор
на УГД.
28 октомври 2015 - Романците и Србите најдобри на Балканското
првенство во пинг-понг.
28 октомври 2015 - Нови студиски програми и нови професори на
Ликовната академија .
29 октомври 2015 - Проф. д-р Јадранка Половиц одржа предавање
на Правен факултет.
30 октомври 2015 - Судницата на Правен факултет - оптимално
искористена.
30 октомври 2015 - Визуелизација на правото – предавање на
аАмерикански експерт.
2 ноември 2015 - Михаљ Дреш и Миклоп Лукач на УГД.
4 ноември 2015 – Катерина Деспот ДЛУШ 2015.
4 ноември – предавање на Марк Ласер на Правен факултет.
4 ноември – Ерасмус + програма.
Досега УГД-ТВ како портал има произведено 521 видео со вкупна
гледаност над 140.244 прегледи. Овде не се ставени и видеата од спортскиот
канал на УГД-УСЦ со снимените спортски натпревати чијашто бројка се
движи од 37 видеа и над 5.912 прегледи.
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XI. ОДДЕЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ИНДЕКС (УГД ИНФО)
Вовед
Одделот за електронски индекс функционира во склоп на Кабинетот
на ректорот при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип. Основна дејност
на Одделот за електронски индекс е имплементација и одржување
на софтверски решенија за потребите на Универзитетот, нивно
администрирање, обезбедување на корисничка поддршка и континуирано
информирање на крајните корисници (наставничкиот и соработничкиот
кадар, вработените од администрацијата и студентите, како и надворешни
субјекти) во однос на информации за софтверските решенија и процесите
кои директно или индиректно се опфатени со истите и други информации
од јавен карактер на Универзитетот.
Софтверски решенија кои се предмет на развој и/или одржување од
страна на Инфо-центарот, како и сервисирање на крајните корисници се:
• Софтверско решение за упис на студенти;
• Софтверско решение за студентски информационен систем
(електронски индекс):
–– 1 циклус на студии;
–– 2 циклус на студии, и
–– 3 циклус на студии;
• Софтверско решение за човечки ресурси;
• Софтверско решение за поддршка на крајни корисници;
• Софтверско решение за архива;
• Софтверско решение за администрација на модулите погоре;
• Софтверско решение за СМС кампањи;
• Софтверско решение за електронски анкети.
Активности кои конкретно ги има реализирано Одделот за
електронски индекс во текот на календарска 2015 година се:
Развој:
–– Успешна реализација на 118 креирани сервисни (интерни) инциденти:
–– Развој на нови функционалности (со акцент на развојот на модулот за
втор циклус на студии), интеграции и миграции;
–– Одржување, измена и надградба на постојни функционалности;
–– Реализација на сите потребни активности во прилог на претходните
две точки, а во насока на генералното подобрување, развој и
оптимизација на сите софтверски модули кои се во надлежност на
Одделот за електронски индекс;
Одржување и корисничка поддршка:
–– Успешна реализација на 4.381 креирани сервисни инциденти од
крајни корисници (во смисла на поддршка на крајни корисници):
–– Референти во Оддел за архива на студентски досиеја за прв, втор и
трет циклус на студии,
Таргет: Студентски информационен систем (Е-индекс);
§ Секретари на единици:
Таргет: Модул за човечки ресурси;

93

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Реализација на (минимален пресметан број, со појдовен податок од
минимум 50 телефонски повици за поддршка на крајни корисници во тек
на еден работен ден) телефонски повици) минимум 13.000 телефонски
повици:
–– Студенти;
–– Наставнички и соработнички кадар,
–– Администрација;
–– Успешно сервисирање на вкупно 5.479 електронски пошти (испратени
на eindex@ugd.edu.mk и info@ugd.edu.mk) на:
–– Студенти;
–– Наставнички и соработнички кадар;
–– Администрација,
–– Останати;
–– во корелација со 3.882 испратени електронски пошти од официјалните
погоре наведени адреси;
–– Успешно техничко (и пошироко) спроведување на уписи во учебна
2015/2016 година;
–– Перманентна анимација на таргетирани крајни реципиенти преку
СМС кампањи, електронски пошти и други ресурси во однос на сите
релевантни информации;
–– Перманентно успешно сервисирање на студенти, наставнички и
соработнички кадар, администрација и останати во реално време /
простории на Оддел за електронски индекс,
–– Сите активности кои се во согласност со актите кои го регулираат
работењето на Одделот.
Структура
Реден
број

1
2
3
4
5

Позиција

Број на
извршители

Раководител на Инфо центар
Софтвер инженер за анализа и дизајн
Софтвер инженер за кодирање
Специјалист за корисничка поддршка
Помлад специјалист за корисничка поддршка

Вкупно:

1
1
3*
2**
1
8

Легенда:
- * Одделот има ангажирано 1 лице на позицијата софтвер инженер
за кодирање преку УНИ-сервис ДООЕЛ – Штип + 2 лица на позицијата
специјалист за корисничка поддршка, исто така ангажирани преку УНИсервис ДООЕЛ – Штип, чиј тренинг и преквалификација во позиција
софтвер инженер за кодирање е во напредна фаза (трае од август 2014
година наваму).
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- ** На позицијата специјалист за корисничка поддршка е
ангажирано (вкалкулирано во горенаведените 2 позиции) едно лице преку
УНИ-сервис ДООЕЛ – Штип.
Заклучок
Одделот за електронски индекс (УГД инфо) успешно (ќе) ја заокружи
2015 календарска година во насока на реализација на сите горенаведени
активности, работни задачи и обврски. Со тоа, истиот е директен двигател
(и продолжува да биде) во делот на е-администрацијата на студентите од
сите циклуси (во догледна иднина) и целосно придонесува за задржување
на карактерот на интегрираност на Универзитетот.
XII. ЦЕНТАР ЗА МЕЃУУНИВЕЗИТЕТСКА СОРАБОТКА
Центарот за меѓууниверзитетска соработка при Универзитетот
„Гоце Делчев“ од Штип е активен во делот на воспоставување соработка
со други високообразовни и научни институции од земјава и во 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 програмите за
мобилност Еразмус, Еразмус + и Мевлана.
Раководител на Центарот за меѓууниверзитетска соработка е ректор
проф. д-р Саша Митрев, а референт во Центарот е м-р Маријана Кротева.
Во текот на 2015 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.
Во делот од воспоставување на нова соработка, во текот на 2015 година
потпишана е меѓууниверзитетска соработка со следните институции:
Московски социо-педагошки институт, Универзитет Гиресун, Турција,
Американски колеџ Бугарија (Ерасмус+), Универзитет Сакарија Турција
(Мевлана), Ликовна академија, Сплит (Еразмус+), Хрватска, Правен
факултет Сплит, Хрватска (Еразмус+ ) и иницирана соработка со
Универзитет Кишинев, Романија, преку Амбасадата на РМ во Романија и
Колеџот ла Рош од Питсбург, Пенсилванија преку МОН.
Значаен дел од работата на Центарот за меѓууниверзитетска
соработка за 2014/2015 година беа активностите во рамки на Еразмус +
програмата. Во таа насока се работеше на следното:
–– Координирање на активности за вкупно Еразмус+ студентите за
академска 2014/2015 година: организирање на Еразмус+ средби и
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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, одржување
на финална Еразмус+ средба, учество во радио емисија на УГД ФМ;
–– Изготвено е и Работно упатство за Еразмус+ програмата;
–– Објавување на интерен повик за аплицирање за неискористени
Еразмус+ места за студентски мобилности и студентска пракса (на
вториот конкурс се јавија значително поголем број студенти, при што
селекцијата во соработка со продеканите од единиците се одвиваше
врз основа на однапред утврдени критериуми - сите слободни места
се пополнети);
–– Во текот на март се организираше Втората меѓународна недела
во рамки на Еразмус+ програмата. На настанот учество зедоа
претставници од Турција, Естонија, Литванија, Романија и Бугарија.
Ова е единствен настан од ваков тип кој се одржува на високообразовна
институција во РМ, и со неговото рекламирање по универзитетите
во Европа стана препознатлив, односно вкупно имаше 17 апликации
од колеги и од други држави. Настанот беше во времетраење од
пет работни дена, во работната недела од 16 до 20 март, при што
беа разменети добри пракси во рамки на работењето на Еразмус+
програмата. Подготовките околу настанот почнаа во ноември 2014 г.
и целата административно-организациска работа беше реализирана
навремено;
–– Во мај ЦМС во соработка со Правен факултет подготвуваше
апликација како партнер институција за проект во рамки на
програмата Хоризонт 2020 и се очекуваат резултати;
–– Во однос на визитинг професори, во ЦМС се вршеше координација
за ангажманите на проф. Чарлс Вигел од САД (преку Фулбрајт
програмата), ангажиран на Правен факултет, проф. Кристин
Витнабле, исто така на Правен факултет;
–– Во рамки на Еразмус+ програмата на УГД пристигнаа 45 професори
од странство, од кои најголем дел од Бугарија и беа упатени на
Земјоделски факултет, и од Естонија и од Турција на ФОН;
–– ЦМС активно учествуваше на координацијата за АПТИС
тестирањето во соработка со Британскиот совет и соработка во
рамки на Македонија 2025 програмата.
Од Активности поврзани во склоп на Комисија за станови ги
споменувам: разгледување на станови и извештај за истите и наоѓање на
најсоодветно сместување за гостите–странци (6 студенти од Кина и двајца
професори од САД). Од останатите тековни активности на Центарот за
меѓууниверзитетска соработка ги издвојувам следните:
–– контакти со студенти и вработени за можностите за студиски престој
во странство (најсоодветен за спрема нивните планови и потреби);
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–– контакти со странски институции и професори од странство заради
потребни информации, организирање на научни собири, учество во
проекти, пополнување на обрасци, посета на единици при УГД;
–– контакти со странски студенти заинтересирани за студии на УГД;
–– тековно ажурирање на веб-страницата на ЦМС во делот под конкурси
и партнер универзитети, како и работа на англиска верзија на вебстраницата за Еразмус + програмата.
XIII. ИТ ЦЕНТАР
Вовед
Во изминатиот годишен период ИТ центарот продолжи со реализација
на зацртаните стратегии како што е план, специфицирање и набавка на нова
ИТ опрема, развој на системот за пријава на проблеми и нивно решавање,
одржување и сервис на целокупната ИТ опрема на Универзитетот и
обезбедување на останата техничка поддршка на вработените и студентите
во Штип и другите локации во рамките на можностите на Центарот.
Врз основа на Правилникот за работа на Центарот и според член 4,
раководителот на ИТ центарот поднесува Годишен извештај за работењето
заклучно со ноември 2014 година. Извештајот ги содржи следните
информации:
• Организациона структура на Центарот;
• Реализација на поставените цели според зацртаниот Годишен план.
Структура
Организационата 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:
Раководител на ИТ центар Гоце Богатинов.
1. Сектор за мрежна администрација:
–– помлад мрежен администратор Горан Петров;
–– помлад мрежен администратор Тодор Чекеровски.
2. Сектор за системска администрација:
–– виш ИТ администратор за системска администрација Јордан
Тиквешански;
–– помлад систем администратор Александар Насков;
–– помлад систем администратор Влатко Јовановски.
3. Сектор за средства и техничка поддршка:
–– виш ИТ администратор за средства и техничка поддршка Гоце
Богатинов;
–– ИТ техничар Зоран Тиквешански;
–– референт за средства и техничка поддршка Наташа Фенева.
Одржувањето на целата ИТ инфраструктура по кампусите и на
систем салите продолжи со стандардното темпо од страна на Центарот.
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Најмногу беа решавани проблеми од хардверска природа поради староста
на поголем дел од ИТ опремата. Редовно се вршеше проверка и сервис на
сите компјутерски училници пред почетокот на семестрите.
Безрезервно се обезбедуваше техничка поддршка при уписите во
новата учебна година. Комплетирана беше компјутерска училница на
Факултетот за образовни науки за електронско евидентирање на досиејата
на студентите. Поддршка имаше и во поголем дел од скенирањето на
сликите за досиејата на студентите и печатењето на електронските
картички.
Во почетокот на годината се склучија и обновија следните договори
за услуги и сервиси:
- Одржување на оптички инсталации во рок од една година со буџет
од 600.000 денари без ДДВ.
Во текот на годината имаше повеќе прекини на оптичките патеки
во сопственост на УДГ предизвикани од правни лица. Сите повреди
се евидентирани со интерни записници и со потврди од СВР-Штип, а
санацијата се заврши преку активниот договор за одржување со фирмата
Марсис Дата од Скопје.
–– Одржување на софтвер – сускриптор со буџет од 300.000 денари без
ДДВ.
–– Одржување на печатачи – буџет од 300.000 денари без ДДВ.
–– Мајкрософт кампус лиценци за тековната 2015 година со буџет од
2.97 милиони денари без ДДВ – рамковен договор во времетраење од
3 години со Интек системи.
–– Набавка на софтвер за евиденција на студенти со буџет од 120.000
денари без ДДВ.
Во процедура се:
–– Јавна набавка за ИТ опрема (прва етапа) со обезбеден буџет до 13
милиони денари без ДДВ. Со оваа набавка е планирано да се започне
замената на застарената инфраструктурна и корисничка ИТ опрема
на УГД.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Сервер
Лоад балансери
Рутер
SFP (small form factor) модули
Персонални компјутери
Мултифункционални уреди (печатач, копир, скенер)
Црно бел мрежен принтер
Инкџет мултифункциски печатач А3 формат/скенер А3 формат/
копир А3 формат/факс А3 формат
Дисплеј (ТВ)
Монтажен проектор
Уреди за непрекинато напојување
Батерии
Тврди дискови
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1
2
14
15
16
17
18
19
20
21
22

•

Табела 1. ИТ опрема прва етапа
Јавна набавка на опрема од проекти и ФРВ со буџет од 860.000
денари без ДДВ. Опремата е наменета за потребите на професори во
процесот на наставата.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

•

Сервер
Лоад балансери
Меморија за преносни компјутери
USB глушец
Надградба на сервер IBM System X3550 M3 серија вклучен во ИТ
системската инфраструктура на Универзитетот
Надворешни дискови
Тастатури
Скенер A0 формат
Пасивна мрежна опрема
Преносен компјутер
Батерии за УПС-и
Моделите наведени во оваа спецификација се поставени и
функционални во систем соби на Универзитетот.

Преносен компјутер тип 2
Преносен компјутер тип 3
Проектор
SSD диск за преносен компјутер
Надворешен диск
Фотоапарат
Мобилен телефон
Видеокамера
Мултифункциски уред
Печатач

Табела 2. Опрема од проекти и ФРВ
Сервиси:
Во тековната година е развиван системот за пријава и решавање на
проблеми за вработени. Системот успешно функционира во делот за
инциденти, а се прават напори за развој на останатите компоненти
од сервисните стандарди (MOF и ITIL). Овој софтвер е со можност
целосно да ги регистрира, автоматизира и управува проблемите и
барањата на корисниците на информатичкиот систем на УГД, како
и да обезбедува работни упатства и најдобри практики за целиот
процес на работа и користење на истиот.
Проекти:
Виртуелната десктоп инфраструктура е како дополнување на
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проектот за виртуелизација на продукциската серверска околина кој беше
реализиран во 2013 година. Имплементацијата е спроведена на референтите
од прв, втор и трет циклус на студии како и на дел од администрацијата во
ректоратот во облик на користење на далечински сесии (Remote Desktop).
Цел на проектот
Целта на проектот е проширување на тековната виртуелна
продукциска околина на десктоп оперативни системи за одредени групи
на корисници на УГД.
• Истражување за имплементација на финално софтверското решение
за виртуелизација. Во истражувањето ќе бидат вклучени следните
најпознати светски производители на вакви решенија:
а. Microsoft VDI;
б. Citrix XenDesktop;
в. VMWare Horizon;
–– поделба на веќе активните корисници на ИТ сервисите од УГД и
формирање на тест група.
–– консолидација (спојување) на тековни серверски ресурси ќе се
овозможи планирана работна средина за околу 100 десктоп корисници
преку виртуелна RD сесија на дедицирани виртуелни хост-сервери со
динамичка хардверска конфигурација која ќе се приспособува според
потребите, оптовареноста и слободните ресурси.
Придобивки
–– Полесна инсталација, миграција, одржување на оперативни системи
и апликации;
–– Централизирање на менаџментот и мониторингот на целиот систем;
–– Намалување на потребата за технички персонал;
–– Заштеда на електрична енергија од страна на тенките клиенти;
–– Зголемување на сигурноста на корисничките податоци.
Барања
За да се имплементираат целите од овој проект се потребни
хардверски ресурси коишто Универзитетот како побарувач со својата
инфраструктура ги располага и нуди.
• Потребен и обезбеден хардвер
3 x IBM x3550 M3;
2 x IBM x3690 M5;
1 x EMC VNX5400;
Мрежна инфраструктура.
Опсег
Предмет на виртуелизација ќе биде следното:
–– оперативни системи:
a. Windows 7 / 8.x
–– Апликации
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а. Microsoft Office;
б. Internet Explorer 8 за потребите на студентски индекс;
в. Апликации за потребите на центрите и факултетите за кои ќе треба
да се направи истражување и анализа дали е можна виртуелизација.
–– Виртуелизација на работна сесија RD (Remote Desktop).
Целна група
Како најповолна група за почеток на тест имплементација на овој
проект претставува Студентската служба која го покрива прв и втор
циклус студии.
Корисниците од оваа група, како што е дефинирано во правилата
за користење на VDI ќе работат со далечинска виртуелизирана работна
сесија (RD сесија) со дедициран дисков простор за чување на податоци
(одреден со правило). Одредена е тест големина од 5GB дисков простор
по корисник.
Според анализата, овие корисници имаат потреба од активно
користење на веб-апликација за работа со студенти и продукти за
канцелариска работа.
Стратегија:
Во текот на годината беа одржани повеќе работни средби на Советот
за ИТ развој на Универзитетот и притоа беше предложена краткорочна и
долгорочна стратегија од страна на ИТ центарот. Основната структура на
стратегијата е дадена во прилог:
УГД стратегија
Визија
Да се обезбедат и унапредуваат квалитетни, сигурни, стабилни и
современи електронски сервиси за поддршка на вработени и студенти.
Мисија
Константно надградување и следење на современиот светски тек
на целата ИТ инфраструктура која е ставена во функција на крајните
корисници. Создавање на иновативни решенија за подобрување и
забрзување на работните процеси.
Нашето стратешко планирање ја вклучува хардверската и
софтверската инфраструктура како и множеството од работни процедури.
Почнувајќи од 2015 советот за информатички развој на УГД
донесе одлука за создавање на интерактивна стратегија за понатамошно
еволуирање и одржување на информатичката сфера.
Во наредните пет години планиран е буџет и човечки ресурси за
остварување на целите од стратегијата.

••
••

Краткорочна стратегија
Пристап
Континуирано подобрување и одржување на безжичната мрежна
инфраструктура. Зголемување на покриеноста, сигурноста и
пристапот на оваа мрежа.
Континуирано подобрување и одржување на оптичката мрежна
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инфраструктура. Планирање и зголемување на редундантноста на
патеките и поврзувањето.
Обезбедување на стабилен интернет сервис, телефонија, електронска
пошта, сервис за текстуална комуникација и видеоконференција.
Обезбедување конзистенција на автентикациски и авторизациски
мрежни сервиси.
Мобилност
Зголемување на обемот и можностите за употреба на преносните
уреди на универзитетската безжична инфраструктура. Креирање на
сигурна околина и овозможување на соодветни софтверски алатки
за нивна употреба.
Континуирано обезбедување на сигурност и функционирање на
универзитетските преносни уреди.
Инфраструктура
Континуирана миграција и консолидација на серверски оперативни
системи на приватен клауд систем во насока за намалување
на потрошувачката на енергија и намалување на трошоците.
Интеграција на нови технологии кои ќе бидат во функција на
користење на заедницата на Универзитетот.
Имплементација на виртуелна десктоп инфраструктура (VDI).
Комбинирање на дата центар и VDI решенијата за обезбедување на
континуитет и редундантност на ИТ сервисите.
Континуирана надградба и подобрување на перформансите на
инфраструктурата за настава и истражување.
Поддршка
Зголемување на опциите за поддршка и помош на вработените преку
проширување на интерактивни алатки за сервис и самоопслужување.
Долгорочна стратегија
Пристап и мобилност
Зголемување на брзината и пропусната моќ на безжичната мрежа и
прилагодување на брзините на современите преносни уреди.
Едуроам имплементација, меѓународен универзитетски сервис за
корисници и истражување.
Инфраструктура
Континуирано подобрување на сервисите од приватниот клауд и
обезбедување на сигурно ниво на предвидената функционалност со
одржување на сигурноста и личните податоци.
Обезбедување на соодветна хардверска потпора за потребите на
факултетите и во насока на сигурно изведување на наставата со
елиминирање на потенцијалните проблеми кои можат да доведат до
прекин на наставните процеси.
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Овозможување на системски ресурси за научноистражувачка
работа.
Креирање на флексибилен примарен и секундарен дата центар за
складирање на податоци и процесирање на сервиси.
Испорака на енергетски ефикасни физички и виртуелни
алтернативни клауд решенија.
Интеграција и надградба на унифицирана платформа за колаборација
и комуникација за подобрување на ефикасноста на вработените.
Поддршка
Консолидација на ресурсите за ИТ поддршката со обезбедување на
заедничко прво ниво на сервис и помош со централизиран хелпдеск
систем.
Континуирано планирање и реализација на специјализирани обуки
од областа на системската и мрежната администрација.

Останати активности на Центарот:
–– 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;
–– инсталација на дополнителни контролери и софтвер за евиденција на
присутност на студенти;
–– техничка поддршка на вработени;
–– архивско работење и одржување на магацин.
Во текот на годината е извршена посета на неколку настани и
семинари за стручно усовршување како и учество на средби за изготвување
на државната ИТ краткорочна и долгорочна стратегија поттикната од
министерот за информатичко општество.
Заклучок
Во заклучокот треба да се истакне дека реализацијата на јавните
набавки течеше со бавно темпо поради строгите правила и процедури на
бирото и Советот за јавни набавки па работата на ИТ центарот претежно
беше насочена кон одржување и сервисирање на веќе постојната техника
и инфраструктура.
Исто така, проблеми постојат и во делот на ладење на дата центарот
поради честиот испад на уредите за ладење (клими). За да се реши овој
проблем потребни се средства и посериозен приод на решавање на
проблемот преку монтажа на попрофесионален систем за ладење.
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XIV. УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 		
ВОВЕД
И во 2015 година Универзитетската библиотека успешно ги
извршуваше работните задачи што пред неа беа поставени, иако
понекогаш наидуваше на помали или поголеми тешкотии, главно поврзани
со транспортот на обработените книги и со недостиг на простор за
обработените книги во некои факултетски библиотеки.
И оваа година беше вршен прием на библиотечниот материјал,
истиот беше стручно обработуван (комплетно рачно и компјутерски)
и беше дистрибуиран до библиотеките на единиците на Универзитетот,
така што годинава Универзитетската библиотека располага со вкупен
фонд од околу 120.000 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.
И оваа година се продолжи со вршењето техничка и стручна
обработка (каталогизација на библиотечниот материјал) според најновите
меѓународни стандарди за библиотечно работење (UNIMARK). Се вршеше
и компјутерската обработка во библиотечниот оперативната програма
Facit.
Во текот на годината се вршеше и прием и средување на вратени
задолженија по налози по факултети, а вработените редовно доставуваа
дневни и месечни извештаи. На крајот беше изработен и Годишен извештај
за работата на Универзитетската библиотека при Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип за 2015 година.
Во Централната библиотека се даваа информации на студенти,
професори и асистенти во врска со расположливата литература во
библиотеката.
СТРУКТУРА
На почетокот од 2015 година во Универзитетската библиотека (УБ)
работеа:
Центар за обработка на книги: Цвета Димитриева (раководител на
УБ), Мима Костова и Александар Донски.
Кампус 2: Љуба Миланова.
Кампус 4: Јасминка Соколовска, Роза Јованова, Мартина НиколовскаКрстевска и Дејан Иванов (волонтер).
ФОН: Марија Причкова-Митева (волонтер)
Во текот на јуни 2015 г., на работното место библиотекар во
библиотеката на ФОН е распоредена Ирена Китанова, а во библиотеката
на Факултетот за медицински науки е распореден Владимир Китанов.
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Како библиотекар во Кампус 4 е распоредена Маријана Кротева, а Роза
Јовановска од Кампус 4 е распоредена на работа во Наставниот центар
во Скопје. Во март 2015 година за раководител на Универзитетската
библиотека е назначен Александар Донски. Во септември истата година
Мартина Николовска-Крстевска е ангажирана на работни задачи во
Центарот за односи со јавноста. Истиот месец Љуба Миланова (освен
водењето на библиотеката на ФПТН) доброволно прифати да ја води
и библиотеката на Факултетот за информатика по заминувањето на
дотогашната задолжена за библиотеката Габриела Шутева на породилно
боледување. Во текот на 2015 година им престана работниот ангажман на
двајцата волонтери во Универзитетската библиотека: Марија ПричковаМитева и Дејан Иванов, кои заминаа на работни места вон УГД.
Во времето на пишувањето на овој извештај (октомври 2015 г.)
структурата на Универзитетската библиотека изгледа вака:
Центар за обработка на книги: Цвета Димитриева, Мима Костова и
Александар Донски (раководител на УБ).
Кампус 2: Љуба Миланова (библиотекар на ФПТН и ФИ).
Кампус 4: Јасминка Соколовска и Маријана Кротева.
ФОН: Ирена Китанова.
Факултет за медицински науки: Владимир Китанов.
Наставен центар во Скопје: Роза Јовановска.
На останатите факултетски библиотеки задолжени за изнајмување
книги се вработени од факултетите.
ЗАКЛУЧОК
Во текот на 2015 година во Универзитетската библиотека при УГД
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 по фактура. Креирање компјутерски запис во
библиотечната програма FACIT. Правење задолженија за книгите,
архивирање и препракање на книгите по факултетските библиотеки.
–– Скенирање на архивираните докумeнти и нивно внесување во
Suscruptor.
–– Прием на магистерски и докторски трудови и нивна обработка.
Доставата на овие трудови до Центарот за обработка се одвиваше
со големи задоцнувања, а трудовите во Центарот за обработка
често пати сами ги качуваме, затоа што не се доставуваа до нашата
просторија.
–– Пребројување и сложување на книгите по рафтовите во
библиотеката на Факултетот за медицински науки. Целокупниот
библиотечен фонд на Факултетот за медицински науки беше сложен
по наслов, број и по инвентарна книга. Притоа беше реализирано
сложување на списокот на издадени книги со списокот на книгите
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на рафтовите. Беше изготвен записник за книги, архивирање на
записници за книги за извршен попис на книгите на Факултетот за
медицински науки и негово доставување до библиотеката.
Вадење на податоци материјално и финансиски по библиотечна
евиденција по факултети за вкупниот број на книги. Сложување
на изготвените податоци по факултети од инвентарните книги.
Изготвување на преглед по факултети за вкупниот број на книги,
материјално и финансиски по библиотечна евиденција. Сложување
по сметководствена картица за книги со библиотечна евиденција.
Работа со книгите на Земјоделски факултет. Вадење, одделување
книги од рафтовите и повторно враќање на останатите книги на
рафтовите. Класифицирање по наслов и број на веќе постоечки
обработени книги од преводот, наменети за библиотеката на
Земјоделски факултет, сместени во свечената сала на Кампус 2 и
изготвување задолженија.
Тековно услужување со книги и друг библиотечен фонд. Во
текот на целата година студентите, постдипломците, професорите
и останатите вработени на УГД од сите факултети редовно беа
услужувани со книги и друг библиотечен фонд.
Издавање потврди на дипломирани студенти. И во текот на оваа
година вработените во Универзитетската библиотека издаваа потврди
на дипломирани студенти дека не должат книги откако претходно
истите беа проверувани.
Проверка и контрола на документи од библиотечното работење
заради надворешна контрола на ИСО стандардите. Поради
ова книгите во Центарот за обработка беа повторно подредени и
прередени по полиците.
Електронско евидентирање на постојните универзитетски
билтени и гласници во Универзитетската библиотека. Притоа е
реализирано нивно класифицирање и подредување на рафтовите во
библиотеката.
Електронско внесување на обработени наслови на книги од
проектот на Влада на РМ во електронската евиденција.
Подготвување и испраќање на сериското списание „Geologica
Macedonika”.
Прием на задолженија на книги, нивна проверка и средување во
класор.
Изработка на предлози до генералниот секретар заради решавање
на некои проблеми во Универзитетската библиотека.
Прием на нови книги донација од ТКЦ „Јунус Емре“.
Селење на книгите од објектот на стариот во објектот на новиот
Ректорат. За време на ова селење беше извршено пребројување,
класирање и селектирање на околу 1.600 книги од рафтовите во
стариот Ректорат заради селење во објектот на новиот Ректорат.
Беше направен список по наслов и инвентарен број на овие книги
и беа изготвени нови задолженија за новозадолжените лица. По
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извршеното пренесување на овие книги од стариот Ректорат во
кабинетите на ректорот и проректорите во новиот Ректорат, беше
извршено нивно прередување по рафтовите.
Правење попис на целокупниот библиотечен фонд на Факултетот
за образовни науки поради презадолжување на книгите. По
заминувањето на волонтерката библиотекарка на ФОН Марија
Причкова-Митева на ново работно место вон УГД, задолжувањето
на книгите на овој факултет го презеде Ирена Китанова. Поради тоа
беше направен детален попис на околу 16.000 книги на овој факултет
и беше изготвено ново задолжување на истите.
Селење на дел од библиотечниот фонд од библиотеката на
Економски факултет. Проблемот со библиотеката на Економски
факултет трае со години и истиот се состои во тоа што на овој
факултет нема соодветно голем простор во кој би биле собрани сите
книги од факултетската библиотека. По неколку селења на книгите
од една во друга просторија, книгите останаа натрупани од подот до
таванот во просторија на периферијата на објектот. По направените
анализи и усилби, договорено е вишокот од овие книги (вишокот
примероци од ист наслов) да се дислоцираат во новооснованата
библиотека во Наставниот центар во Скопје. По извесни одлагања,
конечно, е почнато со овој процес и во моментот на пишувањето на
овој извештај, дислоцирани се околу 1.000 книги, со тоа што оваа
активност сѐ уште е во тек. Сите дислоцирани книги се симнувани
од полиците, избришани од прашина, пребројувани и заведувани во
соодветни списоци. За овие книги се направени и нови задолженија
кои гласат на задолжената за библиотеката во НС во Скопје – Роза
Јовановска.
Основање библиотека во Наставниот центар во Скопје. Како
посебен успех во 2015 година го сметаме основањето на библиотека
во Наставниот центар во Скопје за потребите на тамошните студенти
и вработени. За почеток, во оваа библиотека се префрлуваат вишокот
книги (од ист наслов) од библиотеката на Економски факултет, кои
се од разни теми и се во склад со дисперзираните студии на УГД во
Скопје. За библиотекар во НС во Скопје е назначена Роза Јовановска
(жител на Скопје). За целосно комплетирање на оваа библиотека
(која била примена со голема поддршка од тамошните студенти и
вработени) потребно е под итно да се однесат рафтови (засега книгите
биле сместени на подот), а секако дека е потребно и збогатување на
библиотечниот фонд со носење на уште книги, кое е во тек.
Издвојување книги за Кабинетот на ректорот. По барање од
претходниот ректор, а за потребите на неговиот кабинет, од Центарот
за обработка на книги беа издвоени 346 книги од различни наслови,
кои беа обработени (презадолжени) и доставени до Кабинетот на
ректорот.
Упатување во работата на новите вработени. Како што спомнавме,
во текот на 2015 година, во УБ на работа дојдоа нови лица кои беа
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упатени во нивните работни задачи од страна на постарите колеги.
–– Решавање на состојбата со библиотеката на Факултетот за
информатика. Поради заминување на породилно отсуство на
задолжената за библиотеката на Факултетот за информатика
Габриела Шутева, се појави проблем кој да ја замени во работата.
Меѓутоа, проблемот беше бргу решен со тоа што библиотекарката
на ФПТН Љуба Миланова доброволно се пријави да ги услужува и
студентите и вработените на соседниот Факултет за информатика.
–– Издвојување магистерски и докторски трудови за потребите
на ЦОЈ. Во септември од страна на ЦОЈ е побарана соработка со
Универзитетската библиотека со цел да се обезбеди по еден примерок
од сите магистерски и докторски трудови кои биле одбранети во
2015 година на УГД заради нивно испраќање на НУБ „Климент
Охридски“ во Скопје. Формирана е Работна група во која е вклучена
Цвета Димитриева. За таа цел вработените во Центарот за обработка
заминаа на терен во стариот Ректорат од каде што ги издвоија
потребните трудови и почнаа со изготвување список од истите. Во
време на пишувањето на овој извештај, оваа активност сѐ уште е во
тек.
–– Пишување неделни и месечни извештаи. Сите вработени во УБ
редовно изработуваа и испраќаа неделни и месечни извештаи, кои
потоа беа испраќани од страна на раководителот до надлежните
раководни субјекти.
–– Тековна комуникација со факултетите и останатите единици на
УГД. Оваа комуникација се одвиваше секојдневно главно по имејл
или телефонски и истата е поврзана со тековни активности поврзани
со работата на Универзитетската библиотека.
–– Одржување состаноци. Во текот на 2015 година вработените во
Универзитетската библиотека одржуваа и работни состаноци како
помеѓу себе, така и со претставници на други единици од УГД. Освен
состаноци, реализирани се и неколку работни средби со претставници
од и вон УГД.
–– Присуство на промоции на книги. Во текот на годината вработени во
Универзитетската библиотека (по покана од авторите) присуствуваа
на неколку промоции на книги.
На крајот да заклучиме дека работата во Универзитетската
библиотека на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 2015 година се одвиваше
според зацртаните работни задачи во Правилникот за работа. Во текот
на оваа година решени се некои од тековните проблеми, а од оние кои
остануваат за решавање се: недостигот на простор во некои факултетски
библиотеки и транспорт на книги, кој често пати се одвива отежнато.
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XV. ОДДЕЛ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работата на Одделот за јавни набавки за 2015 година
Штип, ноември 2015 г.
Да станеш лидер на работното место е големо постигнување,
затоа што за да го направиш тоа се потребни дисциплина, посветеност,
ентузијазам и добро однесување. Позицијата лидер не е за секого. Некои
луѓе се плашат од неа, некои ја злоупотребуваат, а некои пак цел живот се
трудат да ја достигнат. Има и луѓе кои се родени да бидат лидери.
I. 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 осмата година од примената на
Законот за јавни набавки и подзаконските акти.
Во 2015 година има две измени во Законот за јавни набавки (Сл.
весник на РМ бр. 75/2015 и 192/2015).
Водејќи се од латинската поговорка Res, non verba (дела, не зборови),
го поднесуваме Годишниот извештај за работата на Одделот за јавни
набавки за 2015 година.
Најпрвин ќе се осврнеме на Годишниот план за јавни набавки, заедно
со измените и дополнувањата на овој план во текот на 2015 година. Потоа,
низ краток преглед, ќе ја осознаеме застапеноста на видовите постапки
и предметите на набавките на спроведените постапки на Универзитетот.
II. Донесување, измени и дополнувања на Годишен план за јавни
набавки
Годишниот план за јавни набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип за 2015 година е усвоен со Одлука за усвојување на Годишен план за
јавни набавки за 2015 г., бр. 0701-1316/14 од 1.12.2014 г.
Во текот на 2015 година се извршени измени и дополнувања на
Годишниот план за јавни набавки за 2015 година со следните одлуки:
1. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2015 година бр. 0701-1408/6 од 22.12.2015 година;
2. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2015 година бр. 0201-361/15 од 19.3.2015 година;
3. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2015 година бр. 0201-510/8 од 16.4.2015 година;
4. Одлука за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2015
година бр. 0201-725/25 од 16.6.2015 година;
5. Одлука за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2015
година бр. 0201-795/11 од 6.7.2015 година;
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6. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2015 година бр.0201-1018/11 од 25.9.2015 година;
7. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 0201-1148/14 од 19.10.2015 година;
8. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 0202-1227/2 од 4.11.2015 година;
9. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 0202-1227/2 од 4.11.2015 година.
III. Краток преглед на спроведени постапки
III.1. За спроведените постапки на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип го даваме следниот табеларен преглед по видови постапки и по
видови договори:
Вид на постапка
Отворена постапка
Постапка со барање за
прибирање на понуди
Постапки со преговарање
(од 2014 г.)
Постапки по проект
ВКУПНО

Стоки
11
11

Услуги
8
13

Работи
/
/

ВКУПНО
19
24

1

/

1

2

2
25

5
26

1
2

8
53

Овој Извештај вклучува и 16 постапки од 2014 година кои не беа
опфатени со Годишниот извештај за 2014 година.
РЕАЛИЗИРАНИ СЕ ВКУПНО 69 ПОСТАПКИ ВО
ИЗВЕШТАЈНИОТ ПЕРИОД.
IV. Активности на Одделот за јавни набавки
IV. 1. 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 2015 година класерите ќе бидат сместени
во метални ормани 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.
IV. 2. Семинари и стручни усовршувања
–– Non progredi est regredi – Да не напредуваш значи да одиш наназад
Вработените во Одделот за јавни набавки континуирано посетуваат
обуки, семинари и работилници од областа на јавните набавки.
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IV. 3. Обуки на вработените и други видови на стручни
усовршувања
Раководителот на Одделот за јавни набавки врши континуирани
обуки на вработените во 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.
IV. 4. 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 што треба 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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ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЦЕНТАРОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ (ЦЕУ)
ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ 2015 Г. - НОЕМВРИ 2015 Г.
Вовед
Основна цел на Центарот за електронско учење (ЦЕУ) е да се
воведe модерни форми на учење на Универзитетот „Гоце Делчев“, нови
технологии (интерактивни табли, графички табли, мултимедиски софтвер
и хардвер, аудиовизуелна опрема и друго), како 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 2015
година, покрај бројните секојдневни активности, ЦЕУ изврши повеќе
надградби на системот за електронско учење, го спроведе проектот за
електронско тестирање за универзитетските изборни предмети и го
ажурираше Виртуелниот УГД 360 кампус.
1. Структура (раководител, вработени и ангажирани лица)
Центарот за електронско учење во 2015 година функционираше во
состав:
Ред.
број

Презиме и име

1.

Д-р Зоран Здравев

2.

М-р Стојанче Спасов

3.

Борче Јаневски

4.

М-р Силвана Жежова

5.
6.

М-р Мирјана Коцалева
М-р Сања Стефанова

Звање
доцент на Факултетот за информатика,
раководител
помлад референт во Центар за електронско
учење
систем-администратор
пом. асистент на Технолошко-технички
факултет, надворешен член
член на Центар за електронско учење
член на Центар за електронско учење

2. Извештај за активностите на Центарот за електронско учење
Во периодот од декември 2014 година до ноември 2015 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 што се извршувани во Центарот за
електронско учење во периодот од јануари до ноември 2015 година
вклучуваат, но не се лимитирани на:
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–– Одржување, ажурирање и надградба на Moodle 2 платформата за
е-учење;
–– Доделување на права 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 по универзитетските
предмети.
Од средината на мај 2014 година ЦЕУ започна со детално евидентирање
на извршените активности и истите редовно ги објавува на порталот на
Центарот (http://ceu.ugd.edu.mk/aktivnosti.html).
Од тој период до денес, меѓу другото, се реализирани и евидентирани
и следните активности на вработените во Центарот за е-учење:
––
––
––
––
––

Примени и реализирани повици: 1.392;
Примени и испратени пораки: 2.994;
Конверзации преку Lync комуникаторот: 975;
Одобрени трудови во е-репозиториум: 2.046;
Техничка обработка и прикачување на изданија во е-библиотека: 35.

Значајно е да се истакне 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 внесувања
на прашањата за тестирање во системот, а потоа и при спроведување
на тестирањата. Тестирањата се спроведуваа во секоја сесија, во повеќе
градови и вкупниот број на тестирани студенти до сега изнесува 4.249.
3. 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 2014 година до ноември 2015 година беа
реализирани следниве софтверските проверки:
–– Проверка на функционалноста на базата;
–– Следење на статистиката;
–– Извршена проверка и адаптирање на cron;
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Проверка на безбедносната конфигурација;
Проверка на политиката за најавување;
Проверки дали има нова верзија (надградба е извршена четири пати);
Уредување и одржување на Moodle 2 платформата;
Ажурирање на Moodle 2 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;
Бришење на неактивни корисници.

4. 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 се применува од 2008 година
и е базиран на платформата Moodle. До јули 2011 година се користеше
верзијата на Moodle 1.9 која беше инсталирана на сервер со скромен
капацитет (20 GB мемориски простор без можност за проширување). Во
јули 2011 година 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 година се врши
надградба од верзијата 2.5.3. на верзијата 2.6.
Од јануари до ноември 2014 година се направени вкупно осум
надградби на платформата, од кои позначајни се 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
уреди, вклучувајќи и мобилни телефони и таблети. Следните верзии
беа 2.7.2+, 2.7.3+, 2.8.1+ и 2.8.3+. Последната надградба на системот за
е-учење е направена во средината на април, при што се преминува на
верзијата 2.8.5+.
Во табела 1 се дадени податоците кои ја дефинираат моменталната
искористеност на Moodle 2.8.5+ платформата според податоците земени
на 22 октомври 2015 година (во табелата споредбено може да се погледнат
и податоците од извештајот од претходната година). Вкупниот број
на корисници на системот за е-учење при УГД изнесува околу 17.170
корисници, од кои 392 се предавачи (професори и асистенти), а останатите
се студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. Моментално има
2.274 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.
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Табела 1. Искористеност на Moodle 2.8.5+ платформата
(22.10.2015 г.)

Курсеви:
Корисници:
Зададени задачи:
Предавачи:
Пораки:
Прашања:
Ресурси:

Вкупно

Вкупно

Вкупно

(10.12.2013)
1,823
16,753
77,623
381
64,550
1,291

(4.11.2014)
2,269
19,925
102,568
412
96,047
17,029

(22.10.2015)
2,274
17,170
131,087
392
119,684
26,238

17,494

19,188

14,084

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

Музичка академија
Факултет за туризам и бизнис
логистика
Факултет за образовни науки
Факултет за медицински науки
Земјоделски факултет
Електротехнички факултет
Технолошко-технички
факултет
Факултет за природни и
технички науки
Економски факултет
Филолошки факултет
Правен факултет
Факултет за информатика
Машински факултет
Воена академија
Ликовна академија
ВКУПНО

*

Наставници / Наставници / Наставници /
соработници соработници соработници
2013

2014

2015

6
32

11
35

11
34

28
72
26
17
18

28
75
28
20
20

26
64
30
19
23

51

53

54

29
34
17
26
22
3
/
381

33
34
19
28
25
3
/
412

30
31
19
28
18
3
2
392
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(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 горенаведените бројки и дека вкупната реалната
бројка од 392 е помала за 10-20.)
Заклучок
Центарот за електронско учење во 2015 година навремено,
континуирано и успешно ги извршува предвидените тековни активности,
како и реализацијата на позначајните 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, во интерес на непречено спроведување на
наставата. Притоа на наставничкиот кадар му се овозможува континуирана
поддршка за извршување на секојдневните задача, а во зависност од
потребите може да се организираат обуки. Од податоците во извештајот
може да се согледа 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 се забележува зголемување на бројот
на наставници и соработници кои ја користат Moodle 2 платформата,
односно ги користат различните алатки што им ги нуди платформата, со
чијашто помош полесно ја организираат својата наставна програма.
Како позначајно за 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 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.
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНИТЕ НА
ЕДИНИЦИТЕ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
1. Вовед
Декан, проф. д-р Цвета Мартиновска-Банде
(избран на 108. седница на Наставно-научен совет на Факултет за
информатика, одржана на 24.8.2015 година)
2. Структура
- Број на вработени - наставници, соработници, административен
кадар
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Презиме и име
Гичев Владо
Мартиновска Цвета
Коцески Сашо
Коцеска Наташа
Милева Александра
Утковски Зоран
Стојановиќ Игор
Здравев Зоран
Делипетрев Благој
Крстев Александар
Лукаревски Мартин
Златановска Билјана
Кокаланов Васко
Максимова Наташа
Лазарова Лимонка
Стојанов Доне
Биков Душан
Митева Марија
Буралиева Јасмина
Гелoва Елена
Златев Зоран
Стојанова Александра
Пунчева Магдалена
Трифунов Зоран

Звање
ред. проф.
ред. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
aсистент
лаборант
лаборант
асистент докторанд
асистент докторанд
асистент докторанд
асистент докторанд
асистент докторанд
асистент докторанд
лаборант
насл. вон. проф.
насл. доцент

Во
редовен
работен
однос
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Со
договор за
ангажирање

да
да
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Туневска-Билјана
Јолеска
Атанасова - Пачемска
Татјана
Кирова Снежана
Даскаловска Нина
Стојанов Трајче
Николовски Круме
Мицевски Трајко
Фотов Ристо
Темјановски Ристе
Маџова Виолета
Горгиева Весна
Трајкоска Оливера
Лазарев Дарко
Давчев Љупче
Пачешкоски Влатко
Колева Благица
Груевски Илија
Гогова Марија
Шутева Габриела
Ѓеоргиева Никица
Давчева Валентина

ред. проф

да

вон. проф

да - ЕТФ

лектор
пом. лектор
доцент
вон. професор
ред. професор
ред. професор
вон. професор
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
асистент
доцент
доцент
доцент
тех. секретар
секретар
референт за
студентски прашања

да - ФФ
Да - ФФ
да-ФОН
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да
да
да

3. 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.
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Раководител на Катедра - д-р Владо Гичев.
Предмети распоредени на катедрата:
2FI130212

Академско пишување

2FI132312

Основи на геоинформатика
Основи на операциони истражувања

2FI101712
2FI133612
2FI131012
2FI134112
2FI134512
2FI100212
2FI133712
2FI134712
2FI134612
2FI134012
2FI134412
2FI134912

Нумерички методи

Сметачки алатки во инженерство

Компјутерски практикум 1 (Matlab)

Компјутерски практикум 2 (Matlab)
Основи на програмирање
Програмски јазик
Динамички системи и хаос
Теорија на динамички системи
Компјутерски практикум 1 (Mathematica)
Компјутерски практикум 2 (Mathematica)
Линеарно програмирање

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.
Раководител на Катедра - д-р Татјана Атанасова-Пачемска.
Предмети распоредени на Катедрата:
2FI131212
2FI130712
2FI131112
2FI130412
2FI130312
2FI100112
2FI100412
2FI130812
2FI103112
2FI103212
2FI103812

Алгебарски структури
Веројатност и статистика
Геометриски трансформации
Дискретна математика
Линеарна алгебра
Математика I
Математика II
Теорија на веројатност
Алгебра
Аналитичка геометрија
Векторски простори
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2FI103312
2FI104112

Диференцијални равенки

2FI103012
2FI104012

Математичка анализа
Методика на наставата по математика 1

2FI102912
2FI103612

Множества и логика
Статистика

2FI103512

2FI104212

2FI103912

Елементарна математика со практикум
Комплексни функции

Методика на наставата по математика 2

Теорија на броеви и полиноми

2FI103412
2FI103712
2FI130412
2FI135212

Топологија

2FI135012
2FI134212
2FI134812
2FI134312
2FI135112
2FI133812
2FI133912
2FI104312
2FI104412
2FI104512
2FI 104712

Историја на математиката
Комбинаторика
Нацртна геометрија
Неравенства
Образовен математички софтвер
Одбрани поглавја од геометрија
Тригонометрија
Математика (за економисти)
Финансиска и актуарска математика
Статистика (за бизнис)
Линеарни трансформации
Калкулации
Математика - ФОН
Економска статистика
Здравствена статистика и анализа на податоци
Математика (универзитетски изборен предмет)

Финансиска математика

Дискретна математика
ИКТ во наставата по математика

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
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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 Милева, м-р Наташа Максимова, м-р Доне Стојанов,
м-р Душан Биков, Александра Стојанова.
Раководител на Катедра - д-р Наташа Коцеска.
Предмети распоредени на Катедрата:
2FI101012
2FI102112
2FI133312
2FI102312
2FI100812
2FI131512
2FI133212
2FI101312
2FI131812
2FI132712
2FI130112
2FI132012
2FI131412
2FI132812
2FI100512
2FI131712
2FI132112
2FI102512
2FI132212
2FI101212
2FI100712
2FI101912
2FI101112
2FI131312

Бази на податоци
Безбедност на компјутерски системи
Биоинформатика
Вештачка интелигенција
Визуелно програмирање
Вовед во криптографија
Вовед во мобилни технологии
Графика и визуелизација
Дизајн и архитектура на софтвер
Интеракција компјутер корисник
Интернет технологии
Мултимедија
Напредни алгоритми
Напредно програмирање во Java
Објектно-ориентирано програмирање

Моделирање и симулации
Основи на податочно рударење и складишта
Основи на роботика
Програмирање во реално време
Софтверско инженерство
Структури на податоци и алгоритми
Управување со софтверски проекти
Компјутерски мрежи
Мрежни протоколи
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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
Раководител на Катедра - д-р Зоран Утковски
Предмети распоредени на Катедрата:
2FI100912
2FI100612
2FI102212
2FI102612
2FI130512
2FI100312
2FI130612
2FI101512
2FI130912
2FI101812
2FI132512
2FI132912
2FI131912
2FI101612
2FI132412

Архитектура на компјутери
Дигитална логика
Дигитални комуникации
Дигитално процесирање на сигнали
Електроника
Електротехника
Компјутерски електронски елементи
Оперативни системи
Сигнали и системи (Основи на
телекомуникации)
Теорија на информации
Управување и складирање на податоци
Мобилни и безжични мрежи
Мрежни оперативни системи
Микрокомпјутерски системи
Сензорски системи

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
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Наставници и соработници распоредени на Катедрата:
д-р Зоран Здравев, д-р Благој Делипетрев, д-р Александар Крстев
Раководител на Катедра - д-р Зоран Здравев
Предмети распоредени на Катедрата:
2FI133512
2FI102012
2FI131612
2FI132612
2FI133112
2FI133412
2FI102712
2FI102812
2FI133012
2FI102412
2FI101412

Бизнис информациски системи
Информациски системи

ИТ инфраструктура
Развој на информациски системи
Системи за електронско учење
Управување со ИТ проекти

Веб сервиси и XML
Дистрибуирани компјутерски системи
Инфраструктура на облак и сервиси
Облак технологии
Интернет програмирање
Електронско учење (универзитетски изборен
предмет)

4. Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
1. Дневен ред на 97. седница на ННС, одржана на 18.11.2014
година:
- Усвојување на записник од 96. седница
- Одлуки
1. Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во сите
наставно-научни звања од наставно-научни области информатика и
информациони системи и мрежи.
2. Одлука за усвојување на Извештај од работата на Факултетот за
информатика за учебната 2013/2014 година.
3. Одлука за изземање на член од Комисијата за проверка на учебници
од македонски автори на Факултет за информатика при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип.
4. Одлука за формирање на Лабораторија за геоматика, избор на
раководител на Лабораторијата и дополнување на Правилникот на
Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
5. Одлука за прифаќање на пријава за научноистражувачки проект под
наслов „Распределба на сеизмичка енергија при интеракција објекттемел-почва“.
6. Одлука за одобрување на Барање за отсуство во периодот од 20 до
21 ноември 2014 година поради учество на Национален семинар по
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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теорија на кодирањето „Стефан Додунеков”, организиран од ИМИБАН во Велико Трново, Р. Бугарија (Душан Биков).
Одлука за одобрување на Барање за отсуство во периодот од 8 до
19 декември 2014 година поради учество на интернационалната
конференција „Hamiltonian Dynamics, Nonautonomous Systems, and
Patterns in PDE‘s” Nizhny Novgorod, Russia, December 10-15, 2014 и
учество на Интернационалната конференција “Shilnikov WorkShop
2014” Nizhny Novgorod, Russia, December 17-19 2014 (Мартин
Лукаревски).
Одлука за одобрување на Барање за набавка на книги од д-р
Александра Милева (трошоците за набавка на книги да бидат покриени
од проектот „Развој на нови алгоритми и софтверска библиотека за
примена во биомедицинското инженерство”).
Одлука за одобрување на Барање за одобрување на исплата на
котизација за трудот „Computer Forensic Analisys of Some Web
Attacks” на World Congress on Internet Security (WorldCIS-2014),
што ќе се одржи од 8 до 10 декември 2014 година во Лондон, Велика
Британија (Александра Милева).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од
15.12.2014 година до 18.12.2014 година поради состанок на менаџмент
комитетот на COST Action Action TD1403 Big Data Era in Sky and
Earth Observation (BIG-SKY-EARTH) во Брисел, Белгија (Благој
Делипетрев).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од
26.11.2014 година до 28.11.2014 година поради состанок на менаџмент
комитетот на COST Action IC1203: European Network Exploring
Research into Geospatial Information Crowdsourcing: software and
methodologies for harnessing geographic information from the crowd
(ENERGIC) во Софија, Република Бугарија (Благој Делипетрев).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 30 април до
31 јули 2015 година поради реализација на истражувачки престој на
докторски студии на AGH Универзитетот за наука и технологија во
Краков, Полска (Доне Стојанов).
Одлука за одобрување барање за исплата за авионски билет на релација
Скопје – Краков – Скопје за реализација на тримесечен истражувачки
престој на AGH Универзитетот за наука и технологија во Краков,
Полска, од проектот „Развој на нови алгоритми и софтверска
библиотека за примена во биомедицинското инженерство“.
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 24.11.2014
година до 26.11.2014 година поради присуство на работен состанок
на Управниот комитет на COST акција IC1206 „Деидентификација
за заштита на приватноста во мултимедијални содржини”, кој ќе се
одржи на 24 и 25 ноември, во Белград, Србија (Игор Стојановиќ).
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15. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
формирање на Комисија за оценка и одбрана на магистерски труд
(Сања Стефанова).
16. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Валерија Ристова).
17. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Горан Витанов).
18. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Благоја Николов).
19. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Марина Иванова).
20. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Стојан Хаџи Николов).
21. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Невенка Малинова).
22. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Ѓоко Ѓорѓиев).
23. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Елизабета Мазновска).
24. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Марина Велјаноска).
25. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Павле Стојановски).
26. Одлука за одобрување Пријава на тема за магистерски труд од студент
на втор циклус студии (Добрила Јовановска-Ѓоргон).
27. Одлука за одобрување Пријава на тема за магистерски труд од студент
на втор циклус студии (Драган Анастасов).
28. Одлука за одобрување Пријава на тема за магистерски труд од студент
на втор циклус студии (Иван Стојанов).
29. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од насоката Информатика – Штип со 240 ЕКТС на
насоката Информатика – Штип (3-годишни студии) со 180 ЕКТС
(Даниел Шиндев).
30. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од насоката Информатика – Штип со 240 ЕКТС на
насоката Информатика – Штип (3-годишни студии) со 180 ЕКТС
(Бобан Савев).
31. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
признавање на положени испити (Гоце Шарковски).
32. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
признавање на положени испити (Иван Крстевски).
33. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
продолжување на прекинато студирање (Мартин Сарафимов).
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34. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
продолжување на прекинато студирање (Јулијана Петрова).
35. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
продолжување на прекинато студирање (Виктор Донов).
36. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Изработка
на веб-продавница со користење на рамката prestashop“ од студент на
прв циклус студии на Факултет за информатика (Митко Митрев).
37. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Вебапликација за онлајн резервирање на авионски карти“ од студент
на прв циклус студии на Факултет за информатика (Елизабета
Лазаревска).
38. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд
„Инфраструктура на информациската технологија ИТ и новите
технологии“ од студент на прв циклус студии на Факултет за
информатика (Адријана Коцева).
39. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Онлајн
системи за плаќање“ од студент на прв циклус студии на Факултет за
информатика (Сања Петровска).
40. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Ранливост
на напади на бежични локални мрежи” од студент на прв циклус
студии на Факултет за информатика (Коце Ѓеоргиев).
2. Дневен ред на 98. седница на ННС, одржана на 25.11.2014
година:
- Усвојување на записник од 97. седница
- Одлуки
1. Одлука за избор на асистент-докторанд за научната област
информациони системи и мрежи и информациони системи и
програмирање на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце
Делчев” во Штип по објавен реферат во Универзитетски билтен број
135 од 3.11.2014 година.
2. Одлука за избор на асистент-докторанд за научна област математика
на Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев” во
Штип по објавен реферат во Универзитетски билтен број 135 од
3.11.2014 година.
3. Одлука за избор на асистент-докторанд за научна област математика
на Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев” во
Штип по објавен реферат во Универзитетски билтен број 135 од
3.11.2014 година.
4. Одлука за промена на член на Наставно-научен совет на Факултет за
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
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5. Одлука за усвојување на Извештај од Комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд на студент на втор циклус студии (Мирјана
Коцалева).
6. Одлука за прифаќање на Пријава за научноистражувачки проект
под наслов „Истражување и развој на геоинформационен систем на
Универзитетот ’Гоце Делчев’“.
7. Одлука за прифаќање на Пријава за научноистражувачки проект под
наслов „Развој на напредни техники на кооперативно локализирање и
мапирање со мобилни роботи и нивна примена во прецизно земјоделие“
(Development of novel techiques for cooperative localization and
mapping using mobile robots and their application in precise agriculture),
носител/раководител истражувач: Сашо Коцески.
8. Одлука за прифаќање на Пријава за научноистражувачки проект
под наслов „Адаптибилен систем за технолошки потпомогнато и
независно живеење“ (Adaptive system for assisted and independent
living), носител / раководител истражувач: Наташа Коцеска.
9. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии
за продолжување на студиите по дипломирање на Факултет за
информатика со 180 ЕКТС (Добрила Санева).
3. Дневен ред на 99. седница на ННС, одржана на 11.12.2014
година:
- Усвојување на записник од 98. седница
- Одлуки
1. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за пријавени
кандидати по Конкурс објавен во дневните весници „Нова Македонија“
и „Коха“ на 19.11.2014 година за избор на наставник во сите звања за
наставно-научната област информатика и информациони системи и
мрежи на Факултет за информатика.
2. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот со наслов
„Мултимедија” од д-р Александра Милева и м-р Доне Стојанов,
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип
објавен во Универзитетски билтен број 136 од 14.11.2014 година.
3. Одлука за прием на пријавениот кандидат Драган Јованов како редовен
студент на втор циклус студии на насоката Софтверско инженерство
(4+1) на Факултет за информатика во учебната 2014/2015 година.
4. Одлука за прием на пријавениот кандидат Марија Лулеџиева како
редовен студент на втор циклус студии на насоката Софтверско
инженерство (4+1) на Факултет за информатика во учебната
2014/2015 година.
5. Одлука за прием на пријавениот кандидат Ленче Ѓеоргиева како
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
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вонреден студент на втор циклус студии на насоката Софтверско
инженерство (4+1) на Факултет за информатика во учебната
2014/2015 година.
Одлука за прием на пријавениот кандидат Миран Митревски како
редовен студент на втор циклус студии на насоката Софтверско
инженерство (4+1) на Факултет за информатика во учебната
2014/2015 година.
Одлука за прием на пријавениот кандидат Даница Трајчова како
редовен студент на втор циклус студии на насоката Вештачка
интелигенција и роботика (4+1) на Факултет за информатика во
учебната 2014/2015 година.
Одлука за прием на пријавениот кандидат Александар Јакимовски како
редовен студент на втор циклус студии на насоката Информациски
системи (4+1) на Факултет за информатика во учебната 2014/2015
година.
Одлука за прием на пријавениот кандидат Тања Крстевска како
вонреден студент на втор циклус студии на насоката Финансиска и
актуарска математика (4+1) на Факултет за информатика во учебната
2014/2015 година.
Одлука за прием на пријавениот кандидат Маја Сребренова како
редовен студент на втор циклус студии на насоката Математика (4+1)
на Факултет за информатика во учебната 2014/2015 година.
Одлука за прием на пријавениот кандидат Билјана Иванова како
редовен студент на втор циклус студии на насоката Математичкоинформатичко образование (4+1) на Факултет за информатика во
учебната 2014/2015 година.
Одлука за прием на пријавениот кандидат Ристо Ефтимов како
редовен студент на втор циклус студии на насоката Информатика
(3+2) на Факултет за информатика во учебната 2014/2015 година.
Одлука за прием на пријавениот кандидат Елена Костуранова како
редовен студент на втор циклус студии на насоката Информатика
(3+2) на Факултет за информатика во учебната 2014/2015 година.
Одлука за прием на пријавениот кандидат Стефан Ставрев како
редовен студент на втор циклус студии на насоката Математика (3+2)
на Факултет за информатика во учебната 2014/2015 година.
Одлука за прием на пријавениот кандидат Симка Трајковска како
редовен студент на втор циклус студии на насоката Математичкоинформатичко образование (3+2) на Факултет за информатика во
учебната 2014/2015 година.
Одлука за прием на пријавениот кандидат Џоко Дулгеров како
вонреден студент на втор циклус студии на насоката Математичкоинформатичко образование (3+2) на Факултет за информатика во
учебната 2014/2015 година.
Одлука за прием на пријавениот кандидат Елена Делева како
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18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

вонреден студент на втор циклус студии на насоката Математичкоинформатичко образование (3+2) на Факултет за информатика во
учебната 2014/2015 година.
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 19 јануари
2015 година до 23 јануари 2015 година поради учество во тренинг
школа во Прага од COST IC1207 – PARSEME (Зоран Здравев).
Одлука за одобрување Барање за одобрување отсуство во периодот
од 25 јануари 2015 година до 30 јануари 2015 година поради состанок
за развој на е-учење, IAEA (Интернационална агенција за атомска
енергија) во Виена (Зоран Здравев).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 20 февруари
2015 година до 20 јуни 2015 година поради Fulbright стипендија за
истражувачки престој на Политехничкиот универзитет во Њу Џерси
(Зоран Утковски).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 26 јануари
2015 година до 30 јануари 2015 година поради учество на workshop
106th ESGI (SWI 2015) во Utrecht (Netherlands) (Душан Биков).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 26 јануари
2015 година до 30 јануари 2015 година поради учество на workshop
106th ESGI (SWI 2015) во Utrecht (Netherlands) (Александра
Стојанова).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 26 јануари
2015 година до 30 јануари 2015 година поради учество на workshop
106th ESGI (SWI 2015) во Utrecht (Netherlands) (Наташа Стојковиќ).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 9 јануари
2015 година до 16 јануари 2015 година поради учество на работен
состанок за почеток на проектот Ubiquitous iNteroperable Care for
Ageing People (Сеприсутна интероперабилна грижа за стари лица) во
Роверето, Италија (Сашо Коцески).
Одлука за усвојување на Пријава за тема за магистерски труд од
студент на втор циклус студии (Самоил Малчески).
Одлука за усвојување на Пријава за тема за магистерски труд од
студент на втор циклус студии (Марина Иванова).
Одлука за усвојување на Пријава за тема за магистерски труд од
студент на втор циклус студии (Елизабета Гигова).
Одлука за усвојување на Пријава за тема за магистерски труд од
студент на втор циклус студии (Саше Лозанов).
Одлука за усвојување на Пријава за тема за магистерски труд од
студент на втор циклус студии (Бисера Петковска).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски труд
(Марика Спанџова)
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31. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски труд
(Павле Стојановски).
32. Одлука за промена на распределба на наставници и соработници по
предмети за парен семестар на Факултет за информатика за учебната
2014/2015 година.
33. Одлука за формирање на комисија за скриптата по предметот
„Напредни алгоритми“ од авторите д-р Благој Делипетрев, м-р Душан
Биков и м-р Александра Стојанова.
34. Одлука за формирање на комисија за практикум по предметот
„Напредни алгоритми“ од авторите д-р Благој Делипетрев, м-р Душан
Биков и м-р Александра Стојанова.
35. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд
„Имплементација на стандарди за софтвер со софтверско решение
за е-работење“ од студент на прв циклус студии на Факултет за
информатика (Радојко Анѓелкоски).
36. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Софтверска
апликација во C# за управување со мали претпријатија“ од студент на
прв циклус студии на Факултет за информатика (Иван Турновски).
37. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „MIDI
(Music Instrument Digital Interface)“ од студент на прв циклус студии
на Факултет за информатика (Снежана Стефанова).
4. Дневен ред на 100. седница на ННС одржана на 29.1.2015
година:
- Усвојување на записник од 99. седница
- Одлуки
1. Одлука за Конкурс за упис на студенти на прв циклус студии на
Факултет за информатика за учебната 2015/2016 година.
2. Одлука за Конкурс за упис на студенти на втор циклус студии на
Факултет за информатика за учебната 2015/2016 година.
3. Одлука за Конкурс за упис на студенти на трет циклус студии на
Факултет за информатика за учебната 2015/2016 година.
4.		Одлука за формирање на Лабораторија за сеизмологија и земјотресно
инженерство, избор на раководител на Лабораторијата и дополнување
на Правилникот на Факултетот за информатика при Универзитет
„Гоце Делчев“- Штип.
5.		Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
повраток на средства (Александар Вељаноски).
6.		Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Александар Ристовски).
7.		Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
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префрлување од редовен во вонреден студент (Драгана Митова).
8.		Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите по мирување (Марко Јанушев).
9.		Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите по мирување (Иван Мишев).
10.		Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од Информатика - Штип (240 ЕКТС) на Информатика
– Штип, тригодишни студии (180 ЕКТС) (Катерина Трајкова).
11.		Одлука за формирање рецензентска комисија за скрипта по
предметот Тригонометрија од авторите д-р Билјана Златановска, м-р
Александра Ристеска и м-р Јулија Костов Читкушева.
12.		Одлука за формирање рецензентска комисија за практикум по
предметот Тригонометрија од авторите д-р Билјана Златановска, м-р
Александра Ристеска и м-р Јулија Костов Читкушева;
13.		Одлука за утврдување состав на Наставно-научен совет на Факултет
за информатика.
14.		Одлука за усвојување Извештај од комисија за оценка на магистерски
труд и одредување датум на одбрана (Павле Стојановски).
15.		Одлука за усвојување Извештај од комисија за оценка на магистерски
труд и одредување датум на одбрана (Сања Стефанова).
16.		Одлука за усвојување Извештај од комисија за оценка на магистерски
труд и одредување датум на одбрана (Марика Спанџова).
17.		Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Ивана Стојанова).
18. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Развој
на веб-страна“ од студент на прв циклус студии на Факултет за
информатика (Гоше Каров).
19.		Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „C#
апликација за менаџирање на артикли“ од студент на прв циклус
студии на Факултет за информатика (Ѓорге Гајдов).
20. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Повеќенишковност во Java“ од студент на прв циклус студии на
Факултет за информатика (Даниел Шиндев).
21.		Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од
30.3.2015 година до 2.4.2015 година поради состанок на менаџмент
комитетот на COST Action TD1403: Big Data Era in Sky and Earth
Observation (BIG-SKY-EARTH) во Белград, Србија (Благој
Делипетрев).
22.		Одлука за покривање на трошоци за публикување на труд во
списание преку проектот „Примена на директни методи за дигитална
реставрација на слики“.
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5. Дневен ред на 101. седница на ННС, одржана на 4.3.2015
година:
- Усвојување на записник од 100. седница
- Одлуки
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1. Одлука за распишување Конкурс за избор на еден асистент-докторанд
од наставно-научна област математика-10900.
2. Одлука за распишување Конкурс за избор на еден асистент-докторанд
од наставно-научна област информациони системи и мрежи-21202 и
процесирање на податоци-21206.
3. Одлука за распишување Конкурс за избор на еден асистент-докторанд
од наставно-научна област применета математика и математичко
моделирање-10912.
4. Одлука за распишување Конкурс за избор на еден наставник во
наставно-научно звање доцент од наставно-научна област нумеричка
анализа-11004.
5. Одлука за избор на наставник во наставно-научно звање
вонреден професор за наставно-научните области информатика
и информациони системи и мрежи на Факултет за информатика
при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип по објавен реферат во
Универзитетски билтен број 141 од 16.2.2015 година.
6. Одлука за усвојување Извештај за флексибилно работно време на
вработените на Факултет за информатика.
7. Одлука за формирање комисија за избор на членови на Универзитетски
сенат од Факултетот за информатика.
8. Одлука за избор на членови на Универзитетски сенат од Факултетот
за информатика.
9. Одлука за одобрување Барање за одобрување покривање на
трошоци за публикување на труд - котизација на конференцијата
CIIT2015 (д-р Игор Стојановиќ).
10. Одлука за одобрување Барање за ангажирање наставник од Факултет
за информатика на друг универзитет (д-р Александра Милева).
11. Одлука за одобрување Барање за ангажирање наставник од Факултет
за информатика на друг универзитет (д-р Игор Стојановиќ).
12. Одлука за одобрување Барање за одобрување на отсуство во
периодот од 27.4.2015 година до 1.5.2015 година поради учество на
EUROCRYPT 2015 во Софија, Бугарија (Душан Биков).
13. Одлука за одобрување Барање за одобрување на отсуство во
периодот од 27.4.2015 година до 30.4.2015 година поради учество во
COST акцијата IC1306: Cryptography for Secure Digital Interaction
и присуство на конференцијата EUROCRYPT 2015 (Александра
Милева).
14. Одлука за одобрување Барање за одобрување на отсуство во
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15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

периодот од 10.3.2015 година до 13.3.2015 година поради учество во
COST акцијата IC1307: The European Network on Integrating Vision
and Language (iV&L Net): Combining Computer Vision and Language
Processing For Advanced Search, Retrieval, Annotation and Description
of Visual Data и учество во работилниците и состанокот на Управниот
одбор што ќе се одржи на 11 и 12 март 2015 година во Хајделберг,
Германија (Зоран Здравев).
Одлука за одобрување Барање за одобрување на отсуство во
периодот од 7.4.2015 година до 9.4.2015 година поради учество во
COST акцијата IC1406: High-Performance Modelling and Simulation
for Big Data Applications (cHiPSet) и учество во работилниците и
состанокот на Управниот одбор што ќе се одржи на 8 април 2015
година во Брисел, Белгија (Зоран Здравев).
Одлука за одобрување Барање за одобрување на отсуство во периодот
од 13.4.2015 година до 17.4.2015 година поради учество во European
Geosciences Union General Assembly 2015 во Виена, Австрија (Благој
Делипетрев).
Одлука за одобрување Барање за одобрување на отсуство во
периодот од 7.4.2015 година до 9.4.2015 година поради учество во
COST акцијата IC1406: High-Performance Modelling and Simulation
for Big Data Applications (cHiPSet) и учество во работилниците и
состанокот на Управниот одбор што ќе се одржи на 8 април 2015
година во Брисел, Белгија (Благој Делипетрев).
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии (Ивана Стојанова).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
признавање на положени испити (Миран Митревски).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Јасна Јованова).
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии
за мирување на студиите во траење од една година (Анѓела
Јорданова)
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
поништување на положен испит по предметот Визуелно програмирање
(Марија Мишева).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
признавање на положени испити (Верица Анчева).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
повраток на погрешно уплатени средства (Дејан Јованов).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Диме Спасов).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии
за мирување на студиите во траење од една година (Сандра
Вереса).
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27. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студии (Столе Јакимовски).
28. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студии (Владимир Алачки).
29. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студии по мирување (Александар Цветановски).
30. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд
„Конфигурација на MikroTik RouterOS“ од студент на прв циклус
студии на Факултет за информатика (Јане Влахов).
31. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Pathfinding
алгоритми“ од студент на прв циклус студии на Факултет за
информатика (Сања Кузмановска).
32. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Примена
на ИТ структура во претпријатие“ од студент на прв циклус студии
на Факултет за информатика (Мартин Јованов).
33. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд
„Визуелизација на алгоритми за сортирање“ од студент на прв циклус
студии на Факултет за информатика (Наташа Митева).
34. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб
базирани анимални апликации со користење на HTML5“ од студент
на прв циклус студии на Факултет за информатика (Кирил Стоилков).
6. Дневен ред на 102. седница на ННС, одржана на 20.4.2015
година:
- Усвојување на записник од 101. седница
- Одлуки
1. Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во сите
наставно- научни звања од наставно-научна област теорија на
информации и комуникации (22400).
2. Одлука за формирање Рецензентска комисија за пријавените
кандидати за избор на асистент-докторанд за научните области
информациони системи и мрежи и процесирање на податоци во
дневните весници „Нова Македонија“, „Утрински весник“ и „Коха“
на 14.3.2015 година.
3. Одлука за формирање Рецензентска комисија за пријавените
кандидати за избор на асистент-докторанд за научната област
применета математика и математичко моделирање во дневните
весници „Нова Македонија“, „Утрински весник“ и „Коха“ на
14.3.2015 година.
4. Одлука за формирање Рецензентска комисија за пријавените
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5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

кандидати за избор на асистент-докторанд за научната област
математика во дневните весници „Нова Македонија“, „Утрински
весник“ и „Коха“ на 14.3.2015 година.
Одлука за усвојување на рецензија за ракописот на скрипта со наслов
„Напредни алгоритми“ од авторите д-р Благој Делипетрев, м-р Душан
Биков и м-р Александра Стојанова, објавена во Универзитетски
билтен бр. 142 од 2.3.2015 година.
Одлука за усвојување на рецензија за ракописот за практикум со
наслов „Напредни алгоритми“ од авторите д-р Благој Делипетрев,
м-р Душан Биков и м-р Александра Стојанова, објевена во
Универзитетски билтен бр. 142 од 2.3.2015 година.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за практикум по
предметот Линеарна алгебра - „Задачи по Линеарна алгебра“ од
авторите доц. д-р Мартин Лукаревски и асс. м-р Елена Гелова.
Одлука за замена на член на Наставно-научен совет на Факултет за
информатика од редот на соработниците.
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 23.4.2015
година до 27.4.2015 година поради учество во CIIT 12th International
Conference on Informatics and Information Technologies конферецијата
во Молика, Битола (Благој Делипетрев).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 5.5.2015
година до 8.5.2015 година поради состанок на WG1 на COST Action
IC1203: European Network Exploring Research into Geospatial
Information Crowdsourcing: software and methodologies for harnessing
geographic information from the crowd (ENERGIC) во Лисабон,
Португалија (Благој Делипетрев).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 20.5.2015
година до 23.5.2015 година поради состанок на менаџмент комитетот
на COST Action IC1203: European Network Exploring Research into
Geospatial Information Crowdsourcing: software and methodologies
for harnessing geographic information from the crowd (ENERGIC) во
Талин, Естонија (Благој Делипетрев).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 15.6.2015
година до 20.6.2015 година поради учество на конгрес BMPC 2015 во
Белград, Србија (Александар Крстев).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 25.5.2015
година до 25.7.2015 година поради реализација на истражувачки
престој на докторски студии на University Of West Hungary - Sopron,
Hungary (Душан Биков).
Одлука за одобрување Барање за одобрување покривање на трошоци
за публикување на труд во списанието Discrete Dynamics in Nature
and Society (Игор Стојановиќ).
Одлука за усвојување Извештај од комисија за оценка и одбрана на
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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магистерски труд и одредување датум на одбрана (Ивана Стојанова).
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии (Мартин Лапевски).
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии (Горан Витанов).
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии (Сашо Ѓеоргиевски).
Одлука за усвојување Пријава за тема на магистерски труд (Марија
Пупиноска-Гогова).
Одлука за усвојување Пријава за тема на магистерски труд (Јасна
Цекова).
Одлука за усвојување Пријава за тема на магистерски труд (Весна
Гунова).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
признавање на положен испит (Филип Донев).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии
за префрлување од редовен во вонреден студент (Александар
Цветановски).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Вања Мишевска).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
мирување на студиите во траење од една година (Никола Богданов).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студиите (Петар Досев).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за повраток на
погрешно уплатени средства (Владимир Алачки).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за повраток на
погрешно уплатени средства (Костадин Стојанов).
Одлука за дополнување на Одлуката за усвојување на Предлоггодишен план и Програма за издавачка дејност на Факултет за
информатика.
Одлука за усвојување пријава за тема на завршен испит Вебапликација за креирање зделки на попусти од студент на прв циклус
студии на Факултет за информатика (Диме Вакански).
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Компјутерска графика базирана на OPEN GL“ од студент на прв
циклус студии на Факултет за информатика (Александар Пешевски).
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Мултимедијална страна за Планинарски дом ’Вртешка’“ од студент
на прв циклус студии на Факултет за информатика (Лазар Нацев).
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Вебапликација за кодирање и декодирање на различни множества со
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34.
35.
36.

37.
38.
39.

знаци“ од студент на прв циклус студии на факултет за информатика
(Иван Арсов).
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд
„Е-библиотека“ од студент на прв циклус студии на Факултет за
информатика (Фроска Стаматова).
Одлука за усвојување Пријава за тема на завршен испит „Виртуелни
локални мрежи (VLANs)“ од студент на прв циклус студии на
Факултет за информатика (Златко Коцев).
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Вебапликација за менаџирање на активности во основно училиште“ од
студент на прв циклус студии на Факултет за информатика (Милена
Вучковска).
Одлука за усвојување Пријава за тема на завршен испит „Net
Witness Investigator“ од студент на прв циклус студии на Факултет за
информатика (Стојан Ѓоргиев).
Одлука за усвојување Пријава за тема на завршен испит „SPDY
протокол“ од студент на прв циклус студии на Факултет за
информатика (Пепи Божинов).
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд
„Компјутерски игри за деца со ADHD синдром“ од студент на прв
циклус студии на Факултет за информатика (Никола Ѓоргиев).

7. Дневен ред на 103. седница на ННС, одржана на 6.5.2015
година:
- Усвојување на записник од 102. седница
- Одлуки
1. Одлука за утврдување на предлог-кандидат за избор на ректор на
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 13.7.2015
година до 24.7.2015 година поради учество и член на Организациониот
одбор на конференцијата Free and open source software for geospatial
2015 во Комо, Италија, и презентација на трудот со наслов „Cloud
computing application for water resources based on open sources software
and standards – a prototype“ (Благој Делипетрев).
3. Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 1.6.2015
година до 5.6.2015 година поради учество во COST акцијата IC1307
во Лувен, Белгија (Зоран Здравев).
4. Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 27 јули
2015 година до 31 јули 2015 година поради учество на 2nd Algorithmic
and Enumerative Combinatorics Summer School 2015 во Австрија
(Александра Стојанова).
5. Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 14 јуни
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6.

7.
8.
9.
10.
11.

2015 година до 20 јуни 2015 година поради учество на конференцијата
Mediteranian Embedded Computing Resources (MECO 2015) во Будва,
Црна Гора (Сашо Коцески).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 14 јуни
2015 година до 20 јуни 2015 година поради учество на конференцијата
Mediteranian Embedded Computing Resources (MECO 2015) во Будва,
Црна Гора (Наташа Коцеска).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии
за префрлување од насоката Информатика – Штип на насоката
Информатика (3-годишни студии) - Штип (Катерина Трајкова).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
признавање на положен испит (Ивана Накова).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
признавање на положени испити (Цвета Спасковска).
Одлука за усвојување Пријава за тема на завршен испит „Online
Продавница за спортска опрема“ од студент на прв циклус студии на
Факултет за информатика (Дарко Димитровски).
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд
„TouchDevelop - развојна средина за мобилни и веб-апликации“ од
студент на прв циклус студии на Факултет за информатика (Сузана
Ристова).

8. Дневен ред на 104. седница на ННС, одржана на 1.6.2015
година:
- Усвојување на записник од 103. седница
- Одлуки
1. Одлука за распишување Конкурс за избор на асистент-докторанд од
научна област програмски јазици и технологии (21201) и вештачка
интелигенција и системи (21205).
2. Одлука за покриеност на настава на прв циклус студии на Факултет
за информатика за учебната 2015/2016 година.
3. Одлука за покриеност на настава на втор циклус студии на Факултет
за информатика за учебната 2015/2016 година.
4. 4Одлука за покриеност на настава на трет циклус студии на Факултет
за информатика за учебната 2015/2016 година.
5. Одлука за дополнување на Одлуката за усвојување на Предлоггодишен план и Програма за издавачка дејност на Факултет за
информатика.
6. Одлука за одобрување Барање од вработен на Факултет за
информатика за одобрување покривање на трошоци за публикување
на труд (д-р Игор Стојановиќ).
7. Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 22.6.2015
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

до 24.6.2015 година поради присуство на работен состанок на
Управниот комитет на COST акција IC1206 „Де-идентификација
за заштита на приватноста во мултимедијални содржини”, кој ќе се
одржи на 22 и 23 јуни во Сегедин, Унгарија (д-р Игор Стојановиќ).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 28.6.2015
до 4.7.2015 година поради учество на конференција и работилница
Loops 2015 , во Охрид, Р. Македонија (д-р Александра Милева).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 25.6.2015
до 26.6.2015 година поради учество на конференција ITRO conference
на Технички факултет „Михајло Пупин“ во Зрењанин, Р. Србија (м-р
Александра Стојанова).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 25.6.2015
до 26.6.2015 година поради учество на конференција ITRO conference
на Технички факултет „Михајло Пупин“ во Зрењанин, Р. Србија (д-р
Билјана Златановска).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 25.6.2015
до 26.6.2015 година поради учество на конференција ITRO conference
на Технички факултет „Михајло Пупин“ во Зрењанин, Р. Србија (д-р
Благој Делипетрев).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 25.6.2015
до 26.6.2015 година поради учество на конференција ITRO conference
на Технички факултет „Михајло Пупин“ во Зрењанин, Р. Србија (м-р
Лимонка Лазарова).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 25.6.2015
до 26.6.2015 година поради учество на конференција ITRO conference
на Технички факултет „Михајло Пупин“ во Зрењанин, Р. Србија (м-р
Васко Кокаланов).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 25.6.2015
до 26. 6.2015 година поради учество на конференција ITRO conference
на Технички факултет „Михајло Пупин“ во Зрењанин, Р. Србија (м-р
Зоран Златев).
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од 25.6.2015
до 26.6.2015 година поради учество на конференција ITRO conference
на Технички факултет „Михајло Пупин“ во Зрењанин, Р. Србија (д-р
Владо Гичев).
Одлука за усвојување Пријава за тема на магистерски труд од студент
на втор циклус студии (Билјана Димитрова).
Одлука за усвојување Извештај од комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд и закажување датум на одбрана (Мартин Лапевски).
Одлука за усвојување Извештај од комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд и закажување датум на одбрана (Сашо Ѓeоргиевски).
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент од втор циклус студии на Факултет за информатика
(Невенка Малинова).
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20. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент од втор циклус студии на Факултет за информатика
(Наташа Шутева).
21. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент од втор циклус студии на Факултет за информатика
(Зоран Милевски).
22. Одлука за усвојување Пријава за тема на магистерски труд од студент
на втор циклус студии (Александар Арсовски).
23. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
признавање на положен испит (Роберт Аврамовски).
24. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
повраток на грешно уплатени средства (Добрила Ренџова).
25. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
пoништување на положен испит (Николина Тодорова).
26. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
признавање на положени испити (Ивана Митева).
27. Одлука за усвојување Пријава за тема на завршен испит „Анализа и
класификација на алгоритмите за класифицирање на податоците“ од
студент на прв циклус студии на Факултет за информатика (Добрила
Ренџова).
28. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Апликација
за ресторант базирана на Android мобилен уред, Raspberry Pi и Google
Cloud Platform“ од студент на прв циклус студии на Факултет за
информатика (Катерина Цекова).
29. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд
„Сегментација на слика“ од студент на прв циклус студии на Факултет
за информатика (Лилјана Здравева).
30. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд
„Поедноставен менаџер на проекти“ од студент на прв циклус студии
на Факултет за информатика (Марија Убавелска).
31. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Wireshark“
од студент на прв циклус студии на Факултет за информатика (Блаже
Митев).
32. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Веб
апликација за хонорарно работење“ од студент на прв циклус студии
на Факултет за информатика (Ненад Ефремов).
33. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Веб
апликација за туристичка агенција“ од студент на прв циклус студии
на Факултет за информатика (Наташа Николова).
34. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Ранливости
и напади на веб апликации“ од студент на прв циклус студии на
факултет за информатика (Ристо Манчев).
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9. Дневен ред на 105. седница на ННС, одржана на 24.6.2015
година:
- Усвојување на записник од 104. седница
- Одлуки
1. Одлука за формирање комисија за упис на студенти на прв циклус
студии на Факултет за информатика
2. Одлука за усвојување Рецензија на ракописот со наслов „Практикум
по тригонометрија“ од авторките доц. д-р Билјана Златановска,
асистент м-р Александра Ристеска и м-р Јулијана Костов-Читкушева,
Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип
објевена во Универзитетски билтен број 147 од 15.5.2015 година
3. Одлука за усвојување Рецензија на ракописот со наслов „Скрипта
од предавања по тригонометрија“ од авторките доц. д-р Билјана
Златановска, асистент м-р Александра Ристеска и м-р Јулијана
Костов-Читкушева, Факултет за информатика, Универзитет „Гоце
Делчев” во Штип објевена во Универзитетски билтен број 147 од
15.5.2015 година
4. Одлука за дополнување на Одлуката за усвојување на Предлоггодишен план и Програма за издавачка дејност на Факултет за
информатика.
5. Одлука за одобрување на отсуство во периодот од 30.9.2015 година
до 5.10.2015 година поради учество и член на Организациониот
одбор на конференцијата ICT Innovations Conference 2015 во Охрид,
Македонија (д-р Благој Делипетрев).
6. Одлука за одобрување Барање од вработен на Факултет за
информатика за одобрување покривање на дневни и трошоци за
сместување за учество на работилницата и петтата Меѓународна
конференција за квазигрупи и лупи LOOPS’15 (д-р Александра
Милева).
7. Одлука за формирање Рецензентска комисија за „Практикум за
компјутерски мрежи“ од авторите д-р Александра Милева и м-р
Душан Биков.
8. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии (Стојан Хаџи-Николов).
9. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии (Ана Љуботенска).
10. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии (Елена Митрева).
11. Одлука за усвојување Извештај од комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд и закажување датум на одбрана (Наташа Шутева).
12. Одлука за усвојување Извештај од комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд и закажување датум на одбрана (Зоран Милевски).
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13. Одлука за усвојување Извештај од комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд и закажување датум на одбрана (Горан Витанов).
14. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот за студирање (Рената Трендафилова).
15. Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на мирување на студирањето (Верка Давчева).
16. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
признавање на положен испит (Мартин Златковски).
17. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Алгоритми
за процесирање на слики и препознавање на објекти“ од студент на
прв циклус студии на Факултет за информатика (Ѓорѓи Владимиров).
18. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Користење
на информациски системи за управување со IT проекти“ од студент
на прв циклус студии на Факултет за информатика (Борче Андонов).
19. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Апликација
за онлајн тестирање“ од студент на прв циклус студии на Факултет за
информатика (Дамјан Ковачевски).
20. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Веб
апликација за продажба на автомобили“ од студент на прв циклус
студии на Факултет за информатика (Мартин Монев).
21. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Управување
со ИТ проекти“ од студент на прв циклус студии на Факултет за
информатика (Тоше Велков).
22. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Линеарно
програмирање, како метода за креирање на алгоритам за софтверска
апликација за процес во реална средина“ од студент на прв циклус
студии на Факултет за информатика (Кире Велјанов).
23. Одлука за усвојување пријава за тема на завршен испит „Примена
на линеарно програмирање“ од студент на прв циклус студии на
Факултет за информатика (Трајче Ивановски).
24. Одлука за усвојување Пријава за тема на завршен испит „Анализа на
неколку алатки за враќање на избришани податоци“ од студент на прв
циклус студии на Факултет за информатика (Филип Анакиевски).
10. Дневен ред на 106. седница на ННС, одржана на 2.7.2015
година:
- Усвојување на записник од 105. sедница
- Одлуки
1. Одлука за рапишување Конкурс за избор на наставник во сите звања
за наставно-научната област oбработка на информации – 21204.
2. Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на aсистентдокторанд за научната област програмски јазици и технологии и
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

вештачка интелигенција и системи по објавен Конкурс во дневните
весници „Нова Македонија“, „Утрински весник“ и „Коха“ на
22.6.2015 година.
Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област теорија на информации
и комуникации, по објавен Конкурс во дневните весници „Нова
Македонија“, „Утрински весник“ и „Коха“ на 3.6.2015 година.
Одлука за формирање рецензентска комисија за „Практикум за
Моделирање и симулации“ од авторите д-р Благој Делипетрев, м-р
Наташа Стојковиќ и д-р Зоран Утковски.
Одлука за формирање рецензентска комисија за „Скрипта за
Моделирање и симулации“ од авторите д-р Благој Делипетрев, м-р
Наташа Стојковиќ и д-р Зоран Утковски.
Одлука за одобрување на отсуство во периодот од 24.8.2015 година
до 27.8.2015 година поради учество на 11th International Symposium
on Geometric Function Theory and Applications, кој ќе се одржува во
Охрид, Р. Македонија (м-р Елена Карамазова).
Одлука за одобрување на отсуство во периодот од 24.8.2015 година
до 27.8.2015 година поради учество на 11th International Symposium
on Geometric Function Theory and Applications, кој ќе се одржува во
Охрид, Р. Македонија (м-р Лимонка Лазарова).
Одлука за одобрување на отсуство во периодот од 24.8.2015 година
до 27.8.2015 година поради учество на 11th International Symposium
on Geometric Function Theory and Applications, кој ќе се одржува во
Охрид, Р. Македонија (м-р Јасмина Вета Буралиева).
Одлука за одобрување Барање од вработен на Факултет за
информатика за одобрување покривање на трошоци за учество
на 11th International Symposium on Geometric Function Theory and
Applications, кој ќе се одржува во Охрид, Р. Македонија (м-р Марија
Митева).
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд
„Администрирање и конфигурирање на веб сервиси“ од студент на прв
циклус студии на Факултет за информатика (Ристенка Атанасова).
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Изработка
на веб-страница Лесновски манастир“ од студент на прв циклус
студии на Факултет за информатика (Роберт Нешевски).
Одлука за усвојување пријава за тема на завршен испит
„Мултимедијален веб портал за прикажување на спортски резултати“
од студент на прв циклус студии на Факултет за информатика (Иле
Бонев).
Одлука за усвојување пријава за тема на завршен испит „Виртуелни
приватни мрежи (VPNs) и Open Connect“ од студент на прв циклус
студии на Факултет за информатика (Александар Илиев).
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11. Дневен ред на 107. седница на ННС, одржана на 6.7.2015
година:
- Усвојување на записник од 106. седница
- Одлуки
1. Одлука за започнување постапка за избор на декан на Факултет за
информатика
12. Дневен ред на 108. седница на ННС, одржана на 24.8.2015
година:
- Усвојување на записник од 107. седница
- Одлуки
1. Одлука за утврдување пријавени кандидати и избор на декан на
Факултет за информатика
2. Одлука за усвојување на Рецензија на ракописот со наслов „Задачи
по Линеарна алгебра“ од авторите доц. д-р Мартин Лукаревски и асс.
м-р Елена Гелова, објавен во Универзитетски билтен бр.150, јули
2015 г.
3. Одлука за усвојување Извештај од Комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд и закажување датум на одбрана (Стојан Хаџи Николов).
4. Одлука за усвојување Извештај од Комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд и закажување датум на одбрана (Елена Митрева).
5. Одлука за усвојување Извештај од Комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд и закажување датум на одбрана (Ана Љуботенска).
6. Одлука за признавање на тримесечен студиски престој на
Универзитетот за наука и технологија AGH во Краков (Доне
Стојанов).
7. Одлука за одобрување на Барање за платено отсуство во периодот од
25.9.2015 година до 25.6.2016 година поради ангажман како визитинг
професор на Middle East Technical University-Northern Cyprus Campus
(Проф. д-р Владо Гичев).
8. Одлука за одобрување на Барање од вработен на Факултет за
информатика за покривање на трошоци за котизација за публикување
на труд (м-р Доне Стојанов).
9. Одлука за одобрување на барање за ангажирање на друг универзитет
(д-р Игор Стојановиќ).
10. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од насока Компјутерско инженерство и технологии на
насока Компјутерски науки (Кирил Ефремов).
11. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од насока Компјутерско инженерство и технологии на
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12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

насока Компјутерски науки (Александар Шаклев).
Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од насока Компјутерско инженерство и технологии на
насока Компјутерски науки (Дејан Порјазовски).
Одлука за одобрување на Барање од студент на ФЕИТ при
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје за префрлување на
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и
признавање на положените испити (Милена Митровска).
Одлука за одобрување на Барање од студент на ФИНКИ при
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје за префрлување на
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и
признавање на положените испити (Јакуп Мурат).
Одлука за одобрување на Барање од студент на ФИНКИ при
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје за префрлување на
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и
признавање на положените испити (Стојан Терзиев).
Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии за
ставање на студиите во мирување (Петар Ангелоски).
Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус на студии
за активирање на студии (Ѓорги Тасков).
Одлука за усвојување Пријава за тема на завршен испит „Систем
за испраќање на брзи пратки“ од студент на прв циклус студии на
Факултет за информатика (Виктор Михајловски).
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Развој
на информационен систем за конфекција“ од студент на прв циклус
студии на Факултет за информатика (Михаил Кочубов).
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Веб
апликација за организација на продавница или магацин за автоделови“
од студент на прв циклус студии на Факултет за информатика (Борис
Трајков).
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд
„Имплементација на електронското општество во земји во развој“ од
студент на прв циклус студии на Факултет за информатика (Менче
Каракулева).
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Онлајн
аукција“ од студент на прв циклус студии на Факултет за информатика
(Горан Здравков).
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд
„Конфигурирање и администрирање на рутери“ од студент на прв
циклус студии на Факултет за информатика (Биљана Илиева).
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Онлајн
продавница за бела техника“ од студент на прв циклус студии на
Факултет за информатика (Александар Гилев).
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25. Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд
„Специфичностите на вештачката интелигенција во видео игрите“
од студент на прв циклус студии на Факултет за информатика (Маја
Станковиќ).
13. Дневен ред на 109. седница на ННС, одржана на 11.9.2015
година:
- Усвојување на записник од 108. седница
- Одлуки
1. Одлука за избор на асистент-докторанд за научната област
математика на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип по објавен реферат во Универзитетски билтен бр.150
од 1.7.2015 година, Јасмина Буралиева-Вета.
2. Одлука за избот на асистент-докторанд за научната област
применета математика и математичко моделирање при Факултетот
за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип по објавен
реферат во Универзитетски билтен бр.150 од 1.7.2015 година,
Александра Ристеска.
3. Одлука за избот на асистент-докторанд за научната област
информациони системи и мрежи и процесирање на податоци на
Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
по објавен реферат во Универзитетски билтен бр.150 од 1.7.2015
година, Зоран Златев.
4. Одлука за корекција на техничка грешката на насловот во Планот
за издавачка дејност,од „Практикум по компјутерски мрежи“
во „Збирка на одбрани задачи по компјутерски мрежи“.
5. Одлука за одобрување на Барање за отсуство поради учество на
конференцијата COST акција Лимасол, Кипар, Игор Стојановиќ.
6. Одлука за одобрување на Барање за отсуство поради учество на
конференцијата ICT inovations 2015 во Охрид, во периодот од
30.9.2015 до 6.10 2015 г., Наташа Коцеска.
7. Одлука за одобрување на Барање за отсуство поради учество на
конференцијата ICT inovations 2015 во Охрид, во периодот од
30.9.2015 до 6.10 2015 г., Сашо Коцески.
8. Одлука за одобрување на Барање за отсуство поради учество на
конференцијата ETAI 2015 во Охрид, во периодот од 24.9.2015 до
26.9 2015 г. и покривање на котизација за доц.д-р Благој Делипетрев.
9. Одлука за одобрување на Барање за отсуство поради учество на
иницијален состанок за учество на научноистражувачки проект, во
периодот од 14.9.2015 до 24.9 2015 г., на конференцијата ETAI 2015,
во Мадрид, Шпанија, Зоран Утковски.
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10. Одлука за одобрување на Барање за отсуство поради учество на
конференцијата ETAI 2015 во Охрид, во периодот од 24.9.2015 до
25.9.2015 на м-р Душан Биков.
11. Одлука за одобрување на Барање за отсуство поради учество на
конференцијата ETAI 2015 во Охрид, во периодот од 24.9.2015 до
25.09.2015 г., за Александра Стојанова.
12. Одлука за одобрување на Барање за продолжување на рокот за студии
за една година на Ивана Денова, студент на втор циклус студии.
13. Одлука за Одлука за одобрување на Барање за продолжување на
рокот за студии за една година на Александар Додевски, студент на
втор циклус студии.
14. Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд на
студент на втор циклус студии Јорданче Арсов.
15. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус на
студии за префрлување на студии од редовен студент во вонреден,
Александар Златковски.
16. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии
за префрлување на студии од редовен студент во вонреден, Драгица
Голубова.
17. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден, Мартин Јосифов.
18. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од насока Компјутерско инженерство и технологии на
насока Компјутерски науки, Петар Темов.
19. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од насока Компјутерско инженерство и технологии на
насока Компјутерски науки, Горан Максимовски.
20. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување на Факултет за информатика при Универзитет „Гоце
Делчев“- Штип и признавање на положените испити, Ѓорги Халачев.
21. Одлука за одобрување Барање од студент на ФИНКИ при Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје за префрлување на Факултет за
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип и признавање
на положените испити, Гоце Јончевски.
22. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување признавање на положени испити од друг факултет и
ослободување од партиципација, Јадранка Ананиева.
23. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии
за признавање на положени испити од друг факултет за студентот
Данче Каранфиловска.
24. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии
за признавање на положени испити од друг факултет, Андреја
Јовановски.
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25. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии
за признавање на положени испити од друг факултет, Андреја
Ангеловски.
26. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии за
ставање во мирување на студии, Деан Димчевски.
27. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студии, Дарко Ангелов.
28. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студии, Корнелија Карова.
29. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии
за префрлување од 4-годишно на 3-годишно студирање, Томче
Митревски.
30. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од 4-годишно на 3-годишно студирање, Никола Рилак.
31. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии
за префрлување од 4-годишно на 3-годишно студирање, Драган
Јованов.
32. Одлука за одобрување на Барање од студент на прв циклус студии
за паралелно студирање и ослободување од партиципација, Саветка
Здравевска.
33. Одлука за признавање испити од ERASMUS програмата за студентите
Драган Ѓеоргиев, Мартин Николов, Моника Крстевска, Кристина
Атанасова, Мартин Горачински и Надица Ужевска.
34. Одлука за измена на Одлука бр.2002-80/3 од 16.9.2013 година за
избор на aсистент м-р Васко Кокаланов.
35. Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд на
студент на втор циклус студии Елизабета Мазновска.
36. Одлука за одобрување Барање од вработен за отсуство поради
учество како евалуатор на проекти во неколку H2020 програми
во Брисел, Белгија, пет работни дена во период од 5 октомври и 6
ноември 2015 година, за проф. д-р Александра Милева.
37. Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување и признавање на испити, Сандра Стефановска.
38. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Деск топ
апликација за паркинг менаџмент со обработка на податоци во реално
време“, од судент Ајкут Динч.
39. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб
апликација на винарска визба“ од студент Бранко Радев.
40. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Технологии
за креирање на дополнителни компоненти (plug - ins) за веб
прегледувачи“ од студент Ванчо Пашалиски.
41. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Андроид
апликација-Временска прогноза“ од студент Ѓоко Темелков.
42. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Мобилна
апликација – Смарт-УГД“ од студент Дарко Сарев.
43. Одлука за усвојување пријава за тема на завршен испит „Проценка на
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перфомансите на Seagate кинетичката технологија во интеграцијата
со системот за складирање на податоци во ЦЕРН“ од студент Ивана
Пејева.
44. Одлука за усвојување пријава за тема на завршен испит „SPDYпротокол за пренос на веб содржини“ од студент Магдалена Тасева.
45. Одлука за усвојување пријава за тема на завршен испит
„Професионален програм за водење на ресторан, кафич или дискотека
- IBar“ од студент Ненад Пешиќ.
46. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб
продавница за долна облека“ од студент Даме Бизимоски.
14. Дневен ред на 110. седница на ННС, одржана на 16.9.2015
година:
- Усвојување на записник од 109. седница
- Одлуки
1. Одлука за избор на продекан на Факултетот за информатика (доц. д-р
Благој Делипетрев).
2. Одлука за усвојување Извештај од комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд и закажување датум за одбрана на кандидатката
Невенка Малинова.
3. Одлука за усвојување Рецензија на ракописот за скрипта со наслов
„Моделирање и симулации“ од авторите доц. д-р Благој Делипетрев,
м-р Наташа Стојковиќ и доц. д-р Зоран Утковски, Факултет за
информатика, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, објевена во
Универзитетски билтен број 153 од 1.9.2015 година
4. Одлука за Одлука за усвојување Рецензија на ракописот за
практикумот со наслов „Моделирање и симулации“ од авторите
доц. д-р Благој Делипетрев, м-р Наташа Стојковиќ и доц. д-р Зоран
Утковски, Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев”
во Штип објавена во Универзитетски билтен број 153 од 1.9.2015
година.
5. Одлука за формирање Конкурсна комисија, за разгледување на
пријави од кандидати за упис на втор циклус студии на Факултетот за
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во учебната
2015/2016 година.
15. Дневен ред на 111. седница на ННС, одржана на 28.9.2015
година:
- Усвојување на записник од 110. седница
- Одлуки
1. Одлуки за прием на кандидати на втор циклус студии на Факултетот
за информатика:
–– Одлука за Ѓорги Владимиров;
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–– Одлука за Катерина Цекова;
–– Одлука за Александар Русковски;
–– Одлука за Ивана Накова.
2. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус Глигорчо Радински.
3. Одлука за усвојување Рецензија на ракописот за практикумот со
наслов „Збирка на одбрани задачи по компјутерски мрежи“ од
авторите проф. д-р Александра Милева, м-р Душан Биков, Факултет
за информатика, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, објавена во
Универзитетски билтен број 154 од 15.9.2015 година.
4. Одлука за избор на членови на ННС, зимски семестар.
5. Одлука по Барање за отсуство COST акција IC1206 Малта во
периодот од 2.11.2015 до 4.11.2015 г. Игор Стојановиќ.
6. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за признавање на
положени испити од друг факултет за студентот Петре Бакарев.
7. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студиите од студентот Тимче Манзаклиев.
8. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за ставање во
мирување на студиите од студентот Верица Мирасчиева.
9. Одлука по Барање од студент на прв циклус на студии за активирање
на студиите од студентот Александра Ѓоргиева.
10. Одлука по Барање од студент на прв циклус на студии за активирање
на студиите од студентот Виктор Арсов.
11. Одлука по Барање од студент на прв циклус на студии за активирање
на студиите од студентот Горан Ризов.
12. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за префрлување
на студии од редовен во вонредн студент, студентот Александар
Мурџиев.
13. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за префрлување
на студии од редовен во вонредн студент, студентот Кристијан
Грковски.
14. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студии од студентот Емилија Нетковска.
15. Одлука по Барање од студент на прв циклус на студии за активирање
на студии од студентот Марио Топалов.
16. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за враќање на
парични средства од студентот Лазар Ѓорѓевиќ.
17. Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за враќање на
парични средства од студентот Сулејман Јакупов.
18. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на студии од студентот Катерина Митевска.
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19. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на студии од студентот Ана Гарванлиева.
20. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на студии од студентот Марија Пупиноска Гогова.
21. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на студии од студентот Марија Здравкова.
22. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на студии од студентот Елеонора Делова.
23. Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на студии од студентот Ангел Владимиров.
24. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Системи за
автоматско управување на процеси“ од студент Дарко Ангелов.
25. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Конфигурација на DNS и DHCP сервер во linux“ од студент Иван
Каранаков.
26. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб
сервиси во програмскиот јазик C#“ од студент Радица Велковска.
27. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Net систем
за резервации за хотелско сместување“ од студент Јовица Ивановски.
28. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Податочно
рударење“ од студент Марија Петкова.
29. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Социјална
мрежа за комуникација помеѓу корисниците“ од студент Ивана
Давитковска.
30. Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Дистрибуирани компјутерски системи“ од студент Тони Велиновски.
5. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети
на единицата (го пополнува референтот во Одделот за прв циклус
студии и референтот за втор и трет циклус студии)
- Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по
одделни предмети
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Септемвриска прва испитна сесија, 2014
Факултет

Факултет за
информатика

Вкупно
пријавени

301

%

ОЦЕНКА

Не се
јавиле на
испитот

Го положиле
испитот

5

6

7

8

9

10

137

133

13

9

4

0

5

159

0

1,66

52,8

45,5 44,1 4,32 2,99 1,33

Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет
Факултет за
информатика

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

182

%

Не се јавиле
на испитот

5

6

7

8

9

10

71

65

18

8

5

13

39,01 35,71 9,89 4,40 2,75 7,14

Го положиле
испитот

2

109

1,10

59,8

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет

Факултет за
информатика

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

66

%

Не се
јавиле на
испитот

Го положиле
испитот

5

6

7

8

9

10

32

30

4

0

0

0

0

34

0

0

0

0

51,52

Не се
јавиле на
испитот

Го положиле
испитот

3

644

0,36

78,1

48,4 45,4 6,06

Февруарска прва сесија, 2015
Факултет

Факултет за
информатика
%

152

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

824

5

6

7

8

9

10

177

196

154

106

94

94

21,4 23,7 18,6 12,8 11,4 11,4
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Февруарска втора сесија, 2015
Факултет

Факултет за
информатика

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

1078

%

5

6

7

8

9

10

330

295

143

119

105

68

Не се
јавиле на
испитот

Го положиле
испитот

18

730

1,67

67,7

30,6 27,3 13,2 11,04 9,74 6,31

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015
Факултет
Факултет за
информатика

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

327

%

Не се
јавиле на
испитот

Го положиле
испитот

5

6

7

8

9

10

148

135

24

14

2

0

4

175

0

1,22

53,5

45,2 41,2 7,34 4,28 0,61

Јунска прва испитна сесија, 2015
Факултет
Филолошки
факултет

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

647

%

5

6

7

8

9

10

106

174

86

96

82

89

16,3

26,8

13,2

14,8

12,6 13,7

Не се
јавиле на
испитот

Го положиле
испитот

14

527

2,16

81,4

Јунска втора испитна сесија, 2015
Факултет

Факултет за
информатика
%

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

1061

Го положиле
Не се
испитот
јавиле на
испитот

5

6

7

8

9

10

323

269

134

116

82

102

35

703

30,4

25,3

12,6

10,9

7,7

9,61

3,30

66,2
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Септемвриска испитна сесија, 2015
Факултет
Факултет за
информатика

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

348

%

Не се јавиле
на испитот

5

6

7

8

9

10

132

129

28

13

3

1

37,9 37,07 8,05 3,74 0,86 0,29

Го положиле
испитот

42

174

12,07

50

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015
Факултет
Факултет за
информатика
%

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

211

Не се
јавиле на
испитот

Го положиле
испитот

5

6

7

8

9

10

78

72

16

9

1

3

32

101

36,9

34,1

1,42

15,17

47,8

7,58 4,27 0,47

6. Техничка опременост
- Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на
факултетот
Р.б.
Опрема
1
TV - LCD LG 42”
2
Персонален компјутер
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Тип

LG 42”
FSC ESPRIMO
P5720
Монитор
Scenik Vju A 17”
Циско ИП телефон
7911G
Монитор
Scenikvju LCD 19”
Фотоапарат
Canon pc1263
LCD проектор OPTOMA EP 727 OPTOMA EP 727
LCD проектор OPTOMA EP 727 OPTOMA EP 727
LCD проектор (подвижни)
Мекинтош (мултимедијален
Мац 20”
компјутер)
Преносен компјутер /лаптоп
Hp/ FS ESPRIMO
В6505
Свич Циско
Katalist 3560 48
10/100/1000 RoE
+ 4 SFP
Ресивер
SERVUD (Radio
EON PAS)
Звучници
SKAJTRONIK
Фотокопир Хеrох
Centre 4150

Намена
Кампус – 2
Кампус – 2

Број
2
111

Кампус – 2
Кампус – 2
Кампус – 2
Кампус – 2
ФОН
Кампус - 2
Кампус – 2
Кампус – 2

94
24
17
1
5
1
4
23

Кампус – 2

7

Кампус – 2

1

Кампус – 2

1

Кампус – 2
Кампус – 2

1
1

Годишен извештај

16

Печатач

Херох 3428

Кампус – 2

2

17

Печатач

Херох 3435

Кампус – 2

1

18
19

Електронска табла
Електронска табла

Струмица
Кампус – 2

1
1

20

Кампус – 2

1

21

Видеоконференциски краен
уред (HDX 7000), камера и
звучници
Модуларни роботски коплети

clasus board
promethean smart
board
Polycom

Кампус – 2

3

22

Сервер

RASCAL, LEGO,
ARobot
IBM System x3400
M3

ФОН

1

7. 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

ознака

1.

Амфитеатри

А1

80

А1

136

А2

120

м2

Каде се наоѓа
просторијата
Кампус 2 Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
ФИ - Универзитет
„Гоце Делчев“ Струмица
Кампус 2 Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
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П3
П4
П2
П6
П7
П8
2

Предавални

П9
П3
П4
П5
П6
П7
П8
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48
48
56
36
64
27
24
63
16
43
100
60
30

Кампус 2 Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
Кампус 2 Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
Кампус 2 Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
Кампус 2 Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
Кампус 2 Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
Кампус 2 Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
Кампус 2 Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
ФИ - Универзитет
„Гоце Делчев“ Кавадарци
ФИ - Универзитет
„Гоце Делчев“ Кавадарци
ФИ - Универзитет
„Гоце Делчев“ Кавадарци
ФИ - Универзитет
„Гоце Делчев“ Кавадарци
ФИ - Универзитет
„Гоце Делчев“ Кавадарци
ФИ - Универзитет
„Гоце Делчев“ Кавадарци

Годишен извештај

КЛ1
КЛ5
КЛ12
3.

Компјутерски
лаборатории

КЛ1
КП
КП 1
КП 2
Б1

4.

Библиотеки
Б3

5.

Читалници

Ч1

6.

Сали

С1

Вкупен број места
Вкупна нето површина

32
36
36
83
27
33
41

Кампус 2 Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
Кампус 2 Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип
Кампус 2 Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип

ФОН - Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип
ФИ - Универзитет
„Гоце Делчев“ Струмица
ФИ- Универзитет
„Гоце Делчев“ Кавадарци
ФИ- Универзитет
„Гоце Делчев“ Кавадарци
Кампус 2 Универзитет „Гоце
Делчев“ –Штип
Кампус 1 Универзитет „Гоце
Делчев“ –Штип
Кампус 1 Универзитет „Гоце
Делчев“ –Штип
Спортска сала
„Јордан Мијалков“

8. Издавачка дејност
- Александра Милева/ Доне Стојанов
Скрипта:
„Мултимедија", А. Милева, Д. Стојанов, 2014, УГД
- Александра Милева
Поглавје:
·   Mileva, Aleksandra (2014) New Developments in QuasigroupBased Cryptography. In: Multidisciplinary Perspectives in Cryptology and
Information Security. IGI Global, pp. 286-317. ISBN 9781466658080
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- Билјана Златановска
„Практикум по тригонометрија", Билјана Златановска; Александра
Ристеска; Јулијана Костов - Читкушева
„Скрипта од предавања по Tригонометрија", Билјана Златановска;
Александра Ристеска; Јулијана Костов - Читкушева
- Цвета Мартиновска Банде
Учебник по Бази на податоци
Практикум по Бази на податоци
- Елена Карамазова/ Марин Лукаревски
Задачи по линеарна алгебра, д-р Мартин Лукаревски, м-р Елена
Карамазова
- Благој Делипетрев/ Александра Стојанова/ Душан Биков
Скрипта по напредни алгоритми - Благој Делипетрев, Душан Биков,
Александра Стојанова
Практикум по напредни алгоритми - Благој Делипетрев, Душан
Биков, Александра Стојанова
- Зоран Здравев
Годишен зборник на Факултетот за информатика за 2014 година,
издаден во април 2015, уредник Зоран Здравев.
9. Научноистражувачка работа
Домашни/меѓународни проекти
- Александра Милева
Наслов на проектот

Период

Точен и безбеден
пренос на податоци со
2014-2015
примена на алгебарски
структури
Развој на нови
алгоритми и софтверска
библиотека за примена 2013 - 2014
во биомедицинското
инженерство
ICT COST Action
IC1306: Cryptography
2014-2018
for Secure Digital
Interaction
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Финансиран
од:

Улога во проектот
(главен истражувач
или учесник)

ФИНКИУКИМ

Учесник

УГД

Главен истражувач

EU-COST

Координатор

Годишен извештај

ICT COST Action
IC1201 Behavioural
Types for Reliable LargeScale Software Systems
(BETTY)

2012-2016

EU-COST

Координатор

- Цвета Мартиновска-Банде
Датум
од-до

Наслов на проектот

Позиција

2014-2015

Сензорски мрежи
за надгледување
и контрола на
производство на вино

2012-2016

COST акција IC1201:
Behavioural Types for
Reliable Large-Scale
Software Systems

-Набавка и инсталација
на сензори
Главен
-Развој на база на
истражувач
податоци од сензорски
мерења за време на
процес на ферментација
на вино
учесник

- Елена Карамазова

Датум
од-до

Наслов на проектот

Functional Spaces,
Topological and
Statistical Aspects and
Од 2013Their Applications in
Electrical Engineering

Опис на активностите
во тек на проектот:

Позиција

Млад
истражувач

Опис на активностите во
тек на проектот:
-Проучување на теоријата на
еднолисни функции
-Проучување на просторот
на дистрибуции (Шварцов).
-Проучување на ново
дефинираниот простор на
дистрибуции.
-Испитување на врската
меѓу Коломбовите алгебри
и новиот простор на
дистрибуции.
-Наоѓање на нови производи
и конволуциски производи
во новиот простор на
дистрибуции.
-Публикување на добиените
резултати во меѓународни
списанија.
-Учества на меѓународни
семинари, симпозиуми и
конференции.
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- Владо Гичев
Датум
од-до
2014-2015

Наслов на
проектот

Позиција

Опис на активностите во тек на
проектот:

Распределба
на сеизмичка
Главен
Презентирање на резултати од
енергија при
истражувач
истражувањето
интеракција
објект – темел почва

- Игор Стојановиќ
Датум
од-до

Наслов на
проектот

Позиција

Опис на активностите во тек
на проектот:

Примена
на директни
1.4.2014 методи за
Главен
Презентирање на резултати
–31.3.2016
дигитална
истражувач
од истражувањето
реставрација на
слики
Integrating
Одржан почетен состанок
E-Learning
за започнување на
and Open
2015 - 2017
Учесник
активности поврзани
Educational
со проектот
Resources into
Classroom

- Наташа Коцеска
Датум
од-до
2015-2017
2015-2017

2015-2017
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Наслов на проектот
UNCAP (Ubiquitous
iNteroperable Care for Ageing
People)
Adaptive system for assisted and
independent living
Development of advanced
techniques for cooperative
localization and mapping
with mobile robots and their
application in precise agriculture

Позиција
Учесник
Координатор

Учесник

Опис на
активностите во
тек на проектот:

Годишен извештај

2013-2016
2015-2017

3D-ConTourNet - 3D
Content Creation, Coding and
Национален
Transmission over Future Media координатор
Networks
SIARS (Smart I (eye) Advisory
Учесник
Rescue System)

- Доне Стојанов
Датум
од-до
2013-2015

Наслов на проектот
Development of novel
algorithms and software library
for biomedical engineering
application

Позиција
Млад
истражувач

- Мартин Лукаревски
Датум
од-до
2013-2015
2013-2015

Наслов на проектот
Thermodynamics at the
quantum scale, COST Project,
Chair: Janet Anders
Mathematical Optimization in
the Decision Support Systems,
COST Project

Позиција

2015-

2015-

Наслов на проектот

Опис на
активностите во
тек на проектот:

Учесник
Учесник

- Благој Делипетрев
Датум
од-до

Опис на
активностите во
тек на проектот:
Развој на
апликација во C#/
C++

Позиција

Опис на
активностите во тек
на проектот:

High-Performance
Modelling and Simulation
for Big Data Applications
(cHiPSet).

Член на
менаџмент
комитетот
  

Истражување
за компјутери со
високи перофрмаци
во областа на големи
податоци

Истражување и развој на
геоинформационен систем
на Универзитетот „Гоце
Делчев“.

Истражувач

Истражување
и развивање на
геоинформационен
систем на
Универзитетот „Гоце
Делчев“
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- Лимонка Лазарова
Опис на
активностите во
тек на проектот:

Датум
од-до

Наслов на проектот
Позиција
Функционални простори,
тополошки и статистички
аспекти и примена во
2013-2015
Истражувач
електротехниката
(раководител - проф. д-р Татјана
Атанасова-Пачемска)
Капацитет за партиципативност
и транспарентност при носење
Статистичка
на одлуки во единици на локална
 014-2015
2
Истражувач обработка на
самоуправа во Источен плански
податоци
регион (раководител - проф. д-р
Јован Ананиев)

- Сашо Коцески
Датум
од-до
2015-2017
2015-2017

2015-2017

2013-2016
2015-2017
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Наслов на проектот
Ubiquitous iNteroperable
Care for Ageing People
Adaptive system for
assisted and independent
living
Development of advanced
techniques for cooperative
localization and mapping
with mobile robots and
their application in precise
agriculture
3D-ConTourNet - 3D
Content Creation, Coding
and Transmission over
Future Media Networks
NATO PROJECT EAP.
SFPP984753 – SIARS,

Позиција
Координатор
Учесник

Координатор

Координатор
Учесник

Опис на
активностите во
тек на проектот:

Годишен извештај

- Зоран Здравев
Датум
од-до

2013
-2017

Наслов на
проектот

COST IC1207
- PARSEME PARSing and
Multi-word
Expressions

Позиција

MC

20142018
COST IC1307 –
IV&L-NET

2015-2019

COST IC1406 cHiPSet

MC

MC

Опис на активностите во тек на
проектот:
The IC1207 COST Action,
PARSEME, is an interdisciplinary
scientific network devoted to the
role of multi-word expressions
(MWEs) in parsing. PARSEME
is structured in 4 Working
Groups. Its main activities
include scientific meetings, shortterm scientific
missions, workshops and training
schools. It promotes gender balance
and it adheres to COST policy in
promoting early-stage researchers.
The European Network on Integrating
Vision and Language (iV&L Net):
Combining Computer Vision and
Language Processing For Advanced
Search, Retrieval, Annotation and
Description of Visual Data, COST
Action IC1307, is designed to bring
together two previously unconnected
research communities, Computer Vision
(CV) and ...
The Big Data era poses a critically
difficult challenge and striking
development opportunities in HighPerformance Computing (HPC):
how to efficiently turn massively
large data into valuable information
and meaningful knowledge.
Computationally effective HPC
is required in a rapidly-increasing
number of data-intensive domains,
such as Life and Physical Sciences,
and Socio-economical Systems.
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2015-2017

Истражување
и развој на геоинформационен
систем на
Универзитетот
„Гоце Делчев“

Истражувач

2014-2016

Applying direct
methods for
digital image
restoring

Истражувач

Предложениот геоинформационен
систем на Универзитетот
„Гоце Делчев“ (УГД) има за
цел да ги истражи најновите
достигнувања во информатичко
комуникационата технологија
(ИКТ) вклучуваќи ги 1)
облак (анг. Cloud computing)
2) сервис ориентирана
архитектура 3) веб-географски
информациони системи
(веб ГИС). Истражувањата
треба да резултираат со
развивање на најсовремен
геоинформационен систем на УГД
по примерот на познатите светски
универзитети. Основната цел на
геоинформациониот систем е да ги
зачува сите геопросторни податоци
(мапи), на централизирано место,
и да овозможи непречен пристап
до нив.
The idea behind this research is
coming from the problems in the real
world that the principal researcher
has realized while working at the
Customs Administration of the
Republic of Macedonia, where
recording the images and showing
them is very common source of
informations. Due the disadvantages
of the procceses for capturing and
recording, somethimes blurred
images do not represent the identical
version of captured scene. Image
blurring is form of bandwidth
attenuation of the original image
that is a result of imperfection of the
process that forms the image.

Годишен извештај

Erasmus+,

2015-2018

iOERc –
Integrating
E-Learning and
Open Educational
Resources into
Classroom

Project
Manager

Erasmus+,

2015-2018

OER-arD Developing OER
and Blended
Modules for
Agriculture
and Rural
Development

Project
Manager

The aim of the project is to increase
the human capacity in high schools
that will work on the integration
of ICT in teaching through the
application of technologies for
e-learning and through creation of
digital content for education in the
form of online OERs. The project
will provide training for the creation
of digital content and the integration
of ICT in teaching that is designed
for a critical number of teachers from
each partner organization. Creation
of a critical number of digital content
for teaching that will be used by
all partner organizations and the
wider community of teachers is also
foreseen with the project. Besides
teachers, students who will use these
OERs will benefit from the project.
This project aims to produce critical
number of experts, OER and on-line
tools that will  provide service and
expertise to professionals (advisors),
farmers and rural community in order
to increase the quantity and quality
of their agricultural production, yet
to be aware for the necessity for
environmental protection as well.

- Александар Крстев
Датум
од-до

(2013-

Наслов на
проектот
The possibility
for application
of zeolite in the
treatment of water
contaminated with
heavy metals

Позиција

Опис на активностите во
тек на проектот:
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- Александра Стојанова
Датум
од-до

2015-2018

2015-2018

Наслов на проектот
Development of novel techiques
for cooperative localization and
mapping using mobile robots
and their application in precise
agriculture
Истражување и развој на
геоинформационен систем на
Универзитетот „Гоце Делчев“

Позиција

Опис на
активностите
во тек на
проектот:

Млад
истражувач
Млад
исражувач

- Душан Биков
Датум
од-до

Наслов на проектот

Позиција

2014-2016

Сензорски мрежи за
надгледување и контрола на
производство на вино

Млад
истражувач

- Марија Митева
Датум
од-до

2013-2015
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Наслов на проектот
Позиција
Функционални простори,
тополошки и статистички
аспекти и примена во
Истражувач
електротехниката
(раководител - проф. д-р Татјана
Атанасова-Пачемска)

Опис на
активностите
во тек на
проектот:

Опис на
активностите
во тек на
проектот:

Годишен извештај

10. Објавени трудови
•

•

•

•
•

Меѓународни списанија со фактори на влијание
Gicev, V., Trifunac, M.D and Orbovic, N. Translation, torsion, and wave
excitation of a building during soil-structure interaction excited by an
earthquake SH pulse, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol.
77, 2015, 391-401. (IF=1.215)
P. S. Stanimirović, I. Stojanović, V. N. Katsikis, D. Pappas, Z.
Zdravev, “Application of the Least Squares Solutions in Image
Deblurring”,Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015, Article
ID 298689, 18 pages, doi:10.1155/2015/298689, 2015
Stojanov, D., Koceski, S., Mileva, A., Koceska, N., & Bande, C. M.
(2014). Towards computational improvement of DNA database indexing
and short DNA query searching. Biotechnology & Biotechnological
Equipment, 28(5), 958-967.
Lukarevski, M.: A Note on Gautschi’s Inequality and Application to
Wallis’ and Stirling’s Formula, PUBLICATIONS DE L’INSTITUT
MATHEMATIQUE, Nouvelle serie, tome 98(112) (2015) (IF = 0.270)
Zendelska, Afrodita and Golomeova, Mirjana and Blažev, Krsto and Boev,
Blazo and Krstev, Boris and Golomeov, Blagoj and Krstev, Aleksandar
(2015) Kinetic studies of manganese removal from aqueous solution by
adsorption on natural zeolite. Macedonian Journal of Chemistry and
Chemical Engineering, 34 (1). ISSN 1857-5552 (online) 1857-5625(IF
= 0,8)
Странски списанија без фактор на влијание

•
•
•

•

Mileva, Aleksandra and Markovski, Smile (2014) Quasigroup
Representation of Some Lightweight Block Ciphers. Quasigroups and
related systems, 22 (2). pp. 267-276. ISSN 1561-2848
Mileva, Aleksandra and Panajotov, Boris (2014) Covert channels in
TCP/IP protocol stack - extended version-. Central European Journal of
Computer Science, 4 (2). pp. 45-66.
Šuteva, Natasa and Mileva, Aleksandra and Loleski, Mario (2015) Finding
Forensic Evidence for Several Web Attacks. International Journal
of Internet Technology and Secured Transactions. Inderscience
Publishers (in print http://www.inderscience.com/info/ingeneral/
forthcoming.php?jcode=ijitst)
M. Kocaleva, I. Stojanovic, Z. Zdravev,”Model of e-Learning Acceptance
and Use for Teaching Staff in Higher Education Institutions”, International
Journal of Modern Education and Computer Science, ISSN: 2075-0161
(Print), ISSN: 2075-017X (Online),vol.7, no.4, pp.23-31, 2015.DOI:
10.5815/ijmecs.2015.04.03.
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•
•
•
•
•
•

Stojanov, D., & Martinovska, C. (2014). Improved alignment of
homologous DNA sequences. Annals of West University of Timişoara,
ser. Biology, 16(2), 97-106.
Delipetrev, Blagoj and Jonoski, Andreja and Solomatine, Dimitri A
novel nested dynamic programming (nDP) algorithm for multipurpose
reservoir optimization. Journal of Hydroinformatics, 17 (4). pp. 570-583.
Lukarevski, M.: Evolution Equations for the Stefan Problem, Serdica
Math. Journal 41 (2015)
Lukarevski, M.: Problem Proposal, CRUX Mathematicorum, Vol 41
(2015)
Kirovska, N., Koceski, S.: Usage of Kanban methodology at software
development teams. Journal of Applied Economics and Business, Vol 3,
No. 3, 25-34. (2015)
V. Bashovski, N. Koceska and S. Koceski. Multicampus Distance
Education based on Video-conferencig System, A JOURNAL FOR
INFORMATION TECHNOLOGY, EDUCATION DEVELOPMENT AND
TEACHING METHODS OF TECHNICAL AND NATURAL SCIENCES
Vol.1 Nо.4 2014 ISSN 2217-7949
Меѓународни конференции

•

•
•
•

•

•
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Stojanov, Ivan, Mileva, Aleksandra, and Stojanovic, Igor (2014) A New
Property Coding in Text Steganography of Microsoft Word Documents.
Proceedings of the Eighth International Conference on Emerging Security
Information, Systems and Technologies (SECURWARE 2014), ISBN:
978-1-61208-376-6, pp. 25-30, November 16-20, Lisbon, Portugal.
Šuteva, Natasa, Mileva, Aleksandra and Loleski, Mario (2014) Computer
Forensic Analysis of Some Web Attacks. In: World Congress on Internet
Security (WorldCIS 2014), 8-10 Dec 2014, London, UK.
Stojanov, D., & Koceski, S. (2014, September). Topological MRI prostate
segmentation method. In Computer Science and Information Systems
(FedCSIS), 2014 Federated Conference on (pp. 219-225). IEEE.
Delipetrev, Blagoj and Solomatine, Dimitri Cloud computing application
for water resources based on open source software and open standards
– a prototype. In: FOSS4G Europe Como 2015, 14-17 July 2015, Como,
Italy.
Delipetrev, Blagoj and Jonoski, Andreja and Solomatine, Dimitri Optimal
reservoir operation policies using novel nested algorithms. In: European
Geosciences Union General Assembly 2015, 12–17 April 2015, Vienna,
Austria.
Интернационална
конференција
“Hamiltonian
Dynamics,
Nonautonomous Systems, and Patterns in PDE’s” Nizhny Novgorod,
Russia, December 10-15, 2014,

Годишен извештај

•
•
•
•

Lukarevski, M.: Evolution equations for free boundary problems
Интернационална конференција “Shilnikov WorkShop 2014” Nizhny
Novgorod, Russia, December 17-19, 2014,
Lukarevski, M.: Center manifolds for evolution equations
Stojanova, Aleksandra and Bikov, Dusan and Broeders, Emile and Bruin,
Erik and Khimshiashvili, Giorgi and Stojkovikj, Natasha and Aerts, Nieke
and Munari, Pedro and Kang, Ross j. and Varbanov, Zlatko “Power Line
Route Optimization in a finite spatial grid”, The 106th Study Group with
Industry, SWI 2015 Proceedings
Регионални и домашни конференции со меѓународно учество

•
•
•

•

•

•

•

•

Trifunov, Zoran and Karamazova, Elena (2015) Visualization of
discrete random variables. V Congress of the mathematicians of
Macedonia, September 2014, Ohrid, Republic of Macedonia.
Stojanov, D., & Mileva, A. (2014). A Short Survey of Pair-wise Sequence
Alignment Algorithms. CIIT 2014 (in press).
Determination of the factors that form the students’ attitude towards
mathematics   -Tatjana Atanasova – Pacemska, Limonka Lazarova,
Jordance Arsov, Sanja Pacemska, Zoran Trifunov, Istraživanje
matematičkog obrazovanja, VII (12). pp. 1-8. ISSN (p) 2303-4890/ (o)
1986–518X
Attitude of secondary students towards mathematics and its relationship
to achievement in mathematics, T. Atanasova-Pacmeska, L.Lazarova,
J.Arsov, S.Pacmeska, Z.Trifunov, T.Kovacheva, International Conference
on Information Technology and Development of Education-ITRO 2015,
Zrenjanin, Republic of Serbia
Usage of Wondershare quizcreator software for assessment as a way
of improving math evaluation, D.Jovanovska, T. Atanasova-Pacemska,
L.Lazarova, S.Pacemska, T.Kovacheva, International Conference on
Information Technology and Development of Education-ITRO 2015,
Zrenjanin, Republic of Serbia
Agron, Alili and Krstev, Boris and Krstev, Aleksandar and Stamenov,
Goran (2015) The performance with data processing of chemical
treatment with leaching and bio-leaching. In: XІІI National conference
with international participati on of the open and underwater mining of
minerals, 01-05 Sept 2015, Varna, Bulgaria.
Krstev, Aleksandar and Runcev, Kostadin (2015) Application
troubleshooting of storage and management of water resources. In:
International Conference on Information Technology and Development
of Education – ITRO 2015, 26 June 2015, Zrenjanin, Republic of Serbia.
Krstev, Aleksandar and Runcev, Kostadin and Krstev, Boris (2015)
Multivariable data analysis (mva) for more statistical methods in the same
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•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
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time interval. In: International Conference on Information Technology
and Development of Education – ITRO 2015, 26 June 2015, Zrenjanin,
Republic of Serbia.
Krstev, Boris and Krstev, Aleksandar (2015) The principles and examples
of kinetic performance for domestic lead and zinc ores. In: XVI Balkan
Mineral Processing Congress, 17-19 June 2015, Belgrade, Serbia.
Krstev, Boris and Krstev, Aleksandar and Danovska, Milena (2015) The
principles and examples of leaching and bioleaching of copper ores. In:
XVI Balkan Mineral Processing Congress, 17-19 June 2015, Belgrade,
Serbia.
Gocev, Zivko and Krstev, Aleksandar and Krstev, Boris and Golomeova,
Mirjana and Zendelska, Afrodita (2015) The models of optimization for
increasing of copper and gold recoveries in Bucim Mine. In: XVI Balkan
Mineral Processing Congress, 17-19 June 2015, Belgrade, Serbia.
Golomeova, Mirjana and Zendelska, Afrodita and Krstev, Boris and
Golomeov, Blagoj and Krstev, Aleksandar (2015) Removal of heavy metal
ions from aqueous solutions using clinoptilolite. In: XVI Balkan Mineral
Processing Congress, 17-19 June 2015, Belgrade, Serbia.
Stojanova, Aleksandra and Kocaleva, Mirjana and Manevski, Vladimir
and Kocev, Ivica and Delipetrev, Blagoj (2015) Model of crowdsorce
enviromental application based on mobile photos. In: ITRO 2015, 26
June 2015, Zrenjanin, Serbia.
Stojanova, Aleksandra and Zlatanovska, Biljana and Kocaleva, Mirjana
and Gicev, Vlado (2015) Obtaining functions from fourier series with
Matlab. In: ITRO 2015, 26 June 2015, Zrenjanin, Serbia.
Mileva, Aleksandra and Markovski, Smile (2015) On construction of
orthogonal and d-wise orthogonal d-ary operations. The fifth International
Mathematical Conference on Quasigroups and Loops (Loops 2015), 28
June – 04 July 2015, Ohrid, Macedonia.
B. Zlatanovska, L. Lazarova, A.Stojanova, “ON THE USE OF
MATHEMATICA IN ENGINEERING EDUCATION”, International
Conference on Information Technology and Development of Education
– ITRO 2015 June, 2015. Zrenjanin, Republic of Serbia
Martinovska Bande Cveta, Bande Đorđi, Blaževski Gorjan, Scada sistem
za nadzor vodovodne mreže u Krivoj Palanci, 36. Međunarodni stručno –
naučni skup Vodovod i kanalizacija ’15, Vršac, R. Srbija, 13-16 oktobar
2015
Kotevski Aleksandar, Martinovska Bande Cveta, Additional parameters
that affect the tag-based collaborative filtering, 6th Conference on
e-Learning, Belgrade, Serbia, 24-25 september 2015
S.Panov, S.Koceski, N.Koceska (2015). “Usability aspects of eye gaze
tracking systems”. Emerging Technologies for Better Living - ICT
Innovations 2015, October 2015, Ohrid, Macedonia.

Годишен извештај

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

S. Koceski and N. Koceska (2015). “Toward development of video game
for children with ADHD”. Emerging Technologies for Better Living ICT Innovations 2015, October 2015, Ohrid, Macedonia.
J. Jovanova, S. Koceski and N. Koceska (2015). “Non-invasive computer
method for detection of spine deformities in humans”. Emerging
Technologies for Better Living - ICT Innovations 2015, October 2015,
Ohrid, Macedonia.
S. Koceski, N. Koceska (2015). “Development and evaluation of a 3D
virtual tutor for Macedonian sign language”. Conference on Information
Technology and Development of Education, June 2015, Zrenjanin, Serbia.
S. Koceski, N. Koceska (2015). “Development and evaluation of
video game for learning capabilities improvement of ADHD children”.
Conference on Information Technology and Development of Education,
June 2015, Zrenjanin, Serbia.
K. Bogatinova, S. Koceski, N. Koceska (2015). “Development and
evaluation of virtual laboratory for engineering education”. Conference
on Information Technology and Development of Education, June 2015,
Zrenjanin, Serbia
Stojanova, I. Kocev, N. Koceska, S. Koceski (2015). “Digital games as
a context for early childhood learning and development”. Conference
on Information Technology and Development of Education, June 2015,
Zrenjanin, Serbia.
Delipetrev, Blagoj- Cloud application for water resources based on open
source software CIIT 2015, 24-26 April 2015, Bitola Macedonia.
Cekova, Jasna and Delipetrev, Blagoj Overview of sensor-fusion methods
for geolocation in android devices, ETAI 2015, 24-26 September 2015
S.Panov, S.Koceski, N.Koceska (2015). Usability aspects of eye gaze
tracking systems. Emerging Technologies for Better Living - ICT
Innovations 2015, October 2015, Ohrid, Macedonia.
S. Koceski and N. Koceska (2015). Toward development of video game
for children with ADHD. Emerging Technologies for Better Living - ICT
Innovations 2015, October 2015, Ohrid, Macedonia.
D.Bogatinov, J.Ackovski, S.Koceski, D.Rancic, B.Temelkovski and
I.Kocev (2015). “Review of Fuzzy Logic and Markov Decision Process
for sensor data clasiffication”. Emerging Technologies for Better Living ICT Innovations 2015, October 2015, Ohrid, Macedonia.
D.Bogatinov, J.Ackovski, S.Koceski, G.Stevanovski, B.Temelkovski and
I.Kocev (2015). “Review of market available telemedicine sensors and
other medical hardware equipment”. Emerging Technologies for Better
Living - ICT Innovations 2015, October 2015, Ohrid, Macedonia.
S. Koceski, N. Koceska (2015). “Development and evaluation of a 3D
virtual tutor for Macedonian sign language”. Conference on Information
Technology and Development of Education, June 2015, Zrenjanin, Serbia.
S. Koceski, N. Koceska (2015). “Development and evaluation of
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•

•

•

•

•
•

video game for learning capabilities improvement of ADHD children”.
Conference on Information Technology and Development of Education,
June 2015, Zrenjanin, Serbia.
K. Bogatinova, S. Koceski, N. Koceska (2015). “Development and
evaluation of virtual laboratory for engineering education”. Conference
on Information Technology and Development of Education, June 2015,
Zrenjanin, Serbia
Stojanova, I. Kocev, N. Koceska, S. Koceski (2015). “Digital games as
a context for early childhood learning and development”. Conference
on Information Technology and Development of Education, June 2015,
Zrenjanin, Serbia.
Kocaleva, Mirjana and Petkovska, Bisera and Zdravev, Zoran (2014) Design
on MOOC for Mandatory University Course at UGD. In: The Fifth
International Conference on e-Learning (eLearning-2014), 22-23 Sep
2014, Belgrade, Serbia.
Stefanova, Sanja and Spasov, Stojance and Zdravev, Zoran (2014) Scorm
vs common cartridge - case study at University Goce Delcev. In: The
5th Conference on e-Learning (eLearning 2014), 22-23 September 2014,
Belgrade, Serbia.
Душан Биков, Илия Буюклиев, “Алгоритъм за пресмятане на Walsh
спектър и неговата паралелна реализация на CUDA”, Националния
годишен семинара по теория на кодирането, 21-24 ноември 2014, В.
Търново.
Dusan Bikov, Aleksandra Stojanova: „Using GPU matrix vector
multiplication for computing walsh spectra». ETAI 2015, Ohrid
Iliya Bouyukliev, Dusan Bikov: „Applications of the binary representation
of integers in algorithms for boolean functions». SMB 2015, Kamchia
Домашни списанија

•

•
•
•

172

Ljubotenska, Ana and Mileva, Aleksandra (2015) Дигитален воден
жиг во слика во фреквентен домен со дискретна косинусна
трансформација. Yearbook of the Faculty of Computer Science, 3. pp.
73-81. ISSN 1857- 8691
B. Zlatanovska, “Numerical analysis of behavior for Lorenz system with
Mathematica”, Yearbook of the Faculty of Computer Scince, Vol.3, No 3
(2014)
Milevski, Zoran and Gelova, Elena and Zdravev, Zoran (2015) Big data
for education data mining, data analytics and web dashboards.Yearbook
2014 - Faculty of Computer Science, 3 (3). pp. 39-46. ISSN 1857- 8691
M. Kocaleva, I. Stojanovic, Z. Zdravev, “Модел на прифаќање и употреба
на репозиториумот наменет за наставниот кадар при Универзитетот
„Гоце Делчев« - Штип”, Yearbook of the Faculty of Computer Science

Годишен извештај

•
•

•
•

•

from Goce Delcev University – Stip, ISSN: 1857- 8691, Vol.3, No.3, pp.
21-32, 2015.
Petkovska, Bisera and Delipetrev, Blagoj and Zdravev, Zoran Масовни
отворени онлајн курсеви (МООК). Воспитание - списание за
образовна теорија и практика, 9 (13). pp. 95-103. ISSN 1857- 8705
Comparing of the binomial model and the Black-Scholes model for
options pricing- L. Lazarova, B. Jolevska -Tuneska, T. AtanasovaPacemska, Yearbook of the Faculty of Computer Science, Vol 3, No 3
(2014), pp.83-87, ISSN: 1857- 8691.
Milevski, Zoran and Gelova, Elena and Zdravev, Zoran (2015) Big data
for education data mining, data analytics and web dashboards.Yearbook
2014 - Faculty of Computer Science, 3 (3). pp. 39-46. ISSN 1857- 8691
Zendelska, Afrodita and Golomeova, Mirjana and Blažev, Krsto and Boev,
Blazo and Krstev, Boris and Golomeov, Blagoj and Krstev, Aleksandar
(2015) Kinetic studies of manganese removal from aqueous solution by
adsorption on natural zeolite. Macedonian Journal of Chemistry and
Chemical Engineering, 34 (1). ISSN 1857-5552 (online) 1857-5625
Stojanova, Aleksandra and Stojkovic, Natasa and Bikov, Dusan (2015)
Tools for software visualization. Yearbook of the Faculty of Computer
Science, 3 (3). pp. 47-55. ISSN 1857- 8691
11. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
- Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар

Име и презиме

Звање

Област

Александра Милева

Вонреден
професор

Информатика и
Информациони системи
и мрежи
Математика

Јасмина БуралиеваАсистент
докторанд
Вета
Александра Ристеска Асистент
докторанд
Зоран Златев

Асистент
докторанд

Марија Митева

Асистент
докторанд
Асистент
докторанд
Асистент
докторанд

Елена Карамазова
Душан Биков

Избор/
реизбор

Применета математика
и математичко
моделирање
Информациони системи
и мрежи и процесирање
на податоци
Математика
Математика
Информациони
системи и мрежи и
Информациони системи
и програмирање
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12. Други активности
•
•

Печатење на информатор за Факултет за информатика за учебната
2014/2015 година
Факултетот за информатика беше коорганизатор на две
конференции:Loops 2015 i ICT Innovations 2014

Александра МИЛЕВА
Технички извештаи
Mileva, Aleksandra (2014) Multipermutations in Crypto World: Different
Faces of the Perfect Diffusion Layer. Cryptology ePrint Archive (85).
Markovski,
Smile,
Mileva,
Aleksandra
and
Dimitrova,
Vesna (2014) SBIM(Q) - a Multivariate Polynomial Trapdoor Function over
the Field of Rational Numbers. Cryptology ePrint Archive (739)
Елена КАРАМАЗОВА
Учество на меѓународниот симпозиум:
Geometric Function Theory and Applications - GFTA 2015, 24-27
August 2015, Ohrid, Republic of Macedonia со презентација со наслов:
Some inequality relations involving p-valent functions.
Владо ГИЧЕВ
Посети во странство: Konferencija ITRO – Zrenjanin, juni 2015
Јасмина ВЕТА БУРАЛИЕВА
Учество на 11th International Symposium on Geometric Function
Theory and Applications August 24-27, 2015 Ohrid, Republic of Macedonia со
презентација со наслов On a numerical solution of the laplace equation.
•
•
•

Мартин ЛУКАРЕВСКИ
Physics of Small Quantum Systems: Thermal and Topological Phenomena,
Helsinki, 12-16 January, 2015.
Организација на Mеѓународната математичка олимпијада за студенти
SEEMOUS 2015, March 03-08, Ohrid.
Меѓународна конференција Mixed Integer Nonlinear Programming,
March 30-April 1, Universidad de Sevilla.

Лимонка ЛАЗАРОВА
Учество на 11th International Symposium of Geometric Function Theory
and Applications, со презентација на трудот On convolution product and
neutrix convolution product of distributions, 24-27 August 2015, Ohrid.
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Зоран ЗДРАВЕВ
–– 19-23 January 2015, Prague, Czech Republic, PARSEME 1st Training
School.
–– 26-30 January 2015, Vienna, Austria, IAEA consulting meeting
–– 1-4 June 2015, University of Leuven, Leuven, Belgium, iV&L Net
Summer School 2015.

Годишен извештај

–– 11 – 12 March 2015, Heidelberg, Germany, iV&L Net 3rd MC and WG
Meeting.
–– 7-8 April 2015, Brussels, Belgium, cHiPSet Kick-off Meeting.
Александра СТОЈАНОВА
Учество на конгреси семинари:
–– Учество на работилницата 106th Study Group with industry (SWI
2015) January 26-30, 2015 Utrecht, Nederland.  
–– Учество на конференциијата ITRO во Зрењанин, Србија, 26 јуни
2015.
–– Учество на конфенцијата ETAI 2015 , Охрид, Македонија, 24-26
септември 2015.
Патувања во странство:
–– Холандија (25-31 јануари) поради учество на 106th Study Group with
industry (SWI 2015).
–– Србија (25-27 јуни 2015) поради учество на конференцијата ITRO.

––
––
––
––

Душан БИКОВ
Учество на конгреси семинари:
Участие в школа CryptoAction School on Cryptographic Attacks,
организирана от COST Action IC1306, Porto (Portugal), 13 октомври 16 октомври, 2014.
Национален семинар по Теорија на Кодирање “Стефан Додунеков”
организиран од ИМИ-БАН во Велико Трново, Р. Бугарија 20-22
ноември 2014.
Учество на работилницата 106th Study Group with industry (SWI
2015) January 26-30, 2015 Utrecht, Nederland.  
Учество на конфенцијата ETAI 2015 , Охрид, Македонија. 24-26
септември 2015.

Патувања во странство:
–– Бугарија (20 – 22 ноември) поради учество Национален семинар по
Теорија на Кодирање „Стефан Додунеков”.
–– Холандија (25-31 јануари) поради учество на 106th Study Group with
industry (SWI 2015).
–– Бугарија (27.04. до 01.05.2015) поради присуство на конференција
EUROCRYPT 2015.
–– Унгарија (25 мај до 25 јули 2015) престој на докторски студии на
University Of West Hungary - Sopron, Hungary.
Марија МИТЕВА
Учество на 11th International Symposium of Geometric Function
Theory and Applications, со презентација на трудот Colombeau Product of
Distributions, 24-27 August 2015, Ohrid.
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНИТЕ НА
ЕДИНИЦИТЕ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Вовед
Извештајот за работата на деканот на Машински факултет за
периодот од 15 септември 2014 до 15 септември 2015 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.
Организациона 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 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.
Во периодот од 15.9.2011 до 14.9.2015 г. декан на Машинскиот
факултет беше проф. д-р Дејан Мираковски.
Продекан на Машинскиот факултет до 26.2.2015 година беше проф.
д-р Симеон Симеонов, а со Одлука на Наставно-научниот совет дел. бр.
2202-43/4 од 26.2.2015 за продекан на Машински факултет се избира доц.
д-р Мишко Џидров којшто повторно е реизбран со Одлука дел.бр.220276/3 од 18.9.2015 г.
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Годишен извештај

2. Структура
- Број на вработени - наставници, соработници, административен
кадар
Реден
број

Презиме и име

Звање

Во редовен
Со
работен
договор за
однос
ангажирање

1

Кукутанов Ристо

редовен професор

2

Мираковски Дејан

вонреден професор

да

3

Симеонов Симеон

вонреден професор

да

4

Димитровски Зоран

вонреден професор

да

5

Џидров Мишко

доцент

да

6

Цветков Славчо

доцент

да

7

Димитров Сашко

доцент

да

7

Цветаноски Радомир

11

Чекеровска Марија

насловен вонреден
професор

да

да

асистент докторанд

да

асистент

да

Поп Андонов Горан

асистент докторанд

да

13

Милев Сашко

лаборант

да

14

Атанасова Сашка

технички секретар

да

секретар

Да

библиотекар

Да

12
12

15
16

Стефановска Цераволо
Љубица

м-р Медарска
Апостолова Љубица
Атанасова Сашка

16

Јорданова Анка

17

Миланов Сашко

референт за
студентски прашања
економ

Да
да

3. 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.
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Катедра за сообраќај и транспорт
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Основните правци на научноистражувачката и стручната работа
на Катедрата за сообраќај и транспорт се во областите на сообраќајот
и танспортот, 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 сообраќајнотранспортното 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;
–– 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 важна е потребата од меѓусебна
соработка со институциите во регионот коишто имаат иста цел –
постигнување повисоки стандарди во образованието на транспортните
стручњаци.

Годишен извештај

Катедра за контрола на квалитет
Катедрата за контрола на квалитет на 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 информационо 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 што 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.
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.
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;
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–– проф. д-р Сашо Гелев од Електротехнички факултет;
–– проф. д-р Владо Гичев од Факултет за информатика;
–– проф. д-р Благој Голомеов од Факултет за природни и технички
науки;
–– проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска од Факултет за информатика;
–– асистент м-р Лимонка Лазарова од Факултет за информатика;
–– асистент м-р Марија Митева од Факултет за информатика;
–– доц. д-р Марија Кукубајска од Филолошки факултет;
–– асистент м-р Наталија Поп Зариева од Филолошки факултет.
3. Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
Дневен ред на 19. седница на ННС, одржана на 23.9.2014 год.
–– Барања од студенти на прв циклус.
–– Донесување одлука за ангажирање на волонтери на Машински
факултет.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Донесени одлуки на 19. седница
Одлука за активирање на студиите на студентот Галеб Пешов.
Одлука за активирање на студиите на студентот Јанко Цветинов.
Одлука за активирање на студиите на студентот Мартин Стојчев.
Одлука за активирање на студиите на студентот Борис Биберовиќ.
Одлука за мирување на студиите на студентот Дејан Соколов.
Одлука за промена на статусот на студентот од редовен во вонреден
на студент Виктор Томев.
Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на Роберт Николов.
Предлог-одлука за признавање на испити на Благојчо Митровски.
Предлог-одлука за признавање на испити на Јованка Ангеловска.
Предлог-одлука за признавање на испити на Јовче Антевски.
Предлог-одлука за признавање на испити на Сашо Дојчиновски.
Предлог-мислење по барање од Горан Гилев.
Предлог-одлука за непризнавање на испитите на Љубомир
Николовски.
Одлука за ангажирање на волонтери на Машински факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

Дневен ред на 20. седница на ННС, одржана на 23.9.2014 год.
–– Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
Конкурсот од 18.9.2014 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно- научните области автоматика и механика на
флуидите и струјно технички системи.
–– Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научните области
автоматика и механика на флуидите и струјно технички системи на
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Машинскиот факултет, според Конкурс објавен во дневните весници
„Нова Македонија“ и „Утрински весник“ на 18.9.2014 година.
–– Барања од студенти на прв циклус.
Донесени одлуки на 20. седница
1. Одлука за утврдување на кандидати по конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научните области автоматика и
механика на флуидите и струјно технички системи, и тоа д-р Сашко
Димитров.
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научните области автоматика и
механика на флуидите и струјно технички системи.
3. Одлука за признавање на испити на студентот Бојан Николовски.
4. Одлука за признавање на испити на студентот Ванчо Радински.
5. Одлука за признавање на испити на студентот Марија Цветанова.
6. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Љубиша Костадиновски под наслов „Примена на
горивните келии во автомобилската индустрија“.
7. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Невенка Георѓиева под наслов „Семејни бизниси,
позитивни и негативни страни на семејните бизниси“.
Дневен ред на 21. седница на ННС, одржана на 22.10.2014 год.
–– Усвојување на записникот од 19. и 20. седница на ННС на Машински
факултет
–– Наставна проблематика.
–– Донесување Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата
на деканот на Машинскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
- Штип, во период от 15.9.2013 до 15.9.2014 година.
–– Донесување Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност на Машински факултет за учебната
2014/2015 година.
–– Донесување Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден
наставник во насловно звање доцент/вонреден професор за наставнонаучните области машински материјали (21500) и Преработка на
метали во течна состојба (21605).
–– Барања од вработени.
–– Барања од студенти на прв циклус.
Донесени одлуки на 21. седница
1. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на деканот
на Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип за
периодот од 1.10.2013 година до 30.9.2014 година.
2. Одлука за усвојување на Годишен план и програма за издавачка
дејност на Машински факултет за учебната 2014/2015 година.
3. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во
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насловно звање доцент/вонреден професор за наставно-научните
области машински материјали (21500) и преработка на метали во
течна состојба (21605).
4. Одлука за признавање на испити на студентот Срекќо Цветковски.
5. Одлука за промена на статусот на студентот Славица Трајчова од
редовен во вонреден.
Дневен ред на 22. седница на ННС, одржана на 20.11.2014 год.
–– Усвојување на записникот од 21. седница на ННС на Машински
факултет
–– Наставна проблематика.
–– Донесување Одлука за избор на еден асистент-докторанд за научната
областа транспортна механизација, според Универзитетски билтен,
135 од 3.11.2014 година.
–– Донесување Одлука за избор на ментори на генерација за студиските
програми на прв циклус на Машински факултет.
–– Донесување Одлука за усвојување на Барањето за финансирање
на научноистражувачки проект под наслов „Воведување на нови
стандарди за задолжителна инспекција на машините и опремата за
апликација на пестициди“.
–– Донесување Одлука за усвојување на Барањето за финансирање на
научноистражувачки проект под наслов „Примена на методата на
конечни елементи при пресметка на чиниести пружини на фрикциони
спојки кај моторните возила“.
–– Донесување Одлука за усвојување на План за практична настава за
студентите на Машински факултет за учебната 2014/2015 година.
–– Барања од вработени.
–– Барања од студенти на прв циклус.
Донесени одлуки на 22. седница
1. Одлука за избор на м-р Горан Поп-Андонов во звање асистентдокторанд за наставно-научната област транспортна механизација.
2. Одлука за одредување на ментори за студиските програми на
Машински факултет.
3. Одлука за Барањето за финансирање на научноистражувачки
проект под наслов: Воведување на нови стандарди за задолжителна
инспекција на машините и опремата за апликација на пестициди.
4. Одлука за Барањето за финансирање на научноистражувачки проект
под наслов: Примена на методата на конечни елементи при пресметка
на чиниести пружини на фрикциони спојки кај моторните возила.
5. Одлука за усвојување на План за практична настава за студентите на
Машински факултет за учебната 2014/2015 година.
6. Одлука за организирање превоз на релација Струмица – Штип Скопје – Штип – Струмица за студенти од трета и четврта година
на студиските програми Производно машинство и Транспорт,
организација и логистика.
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7. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство дел.бр.0404-2/22-1 од
19.11.2014 помл.асс. м-р Горан Поп-Андонов.
8. Одлука за активирање на студиите на студент Виолета Соколова.
9. Одлука за промена на статусот на студентот Борче Стојчевски од
редовен во вонреден.
10. Одлука за промена на статусот на студентот Ивана Аврамовска од
редовен во вонреден.
11. Одлука за признавање на испити на студент Иван Горгиевски.
Дневен ред на 23. седница на ННС, одржана на 11.12.2014 год.
–– Донесување одлуки за прием на студенти на втор циклус на
студиските програми на Машински факултет во учебна 2014/2015
г., според Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус на
студии на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип во учебната 2014/2015 година.
–– Донесување на мислење во врска со дописот од Интеруниверзитетска
конференција дел.бр.19-1209/5 од 5.12.20014 г. и Дописот од
Министерството за образование и наука дел. бр. 13-17423/2 од
5.12.2014 година.
Донесени одлуки на 23. седница
1. Одлука за прием на втор циклус на кандидатот Столе Трајков.
2. Заклучок по Дописот од Интеруниверзитетска конференција дел.
бр.19-1209/5 од 5.12.20014 и дописот од Министерството за образование и
наука дел. бр. 13-17423/2 од 5.12.2014 година.
Дневен ред на 24. седница на ННС, одржана на 17.12.2014 год.
–– Усвојување на записникот од 22. и 23. седница на ННС на Машински
факултет
–– Наставна проблематика.
–– Донесување Одлука за избор на еден наставник во звање доцент за
наставно-научните области автоматика и механика на флуидите и
струјно технички системи, според Универзитетски билтен 137 од
1.12.2014 година.
–– Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
Конкурсот од 12.11.2014 година за избор на еден наставник во
насловно звање доцент/вонреден професор за наставно-научните
области машински материјали и преработка на метали во течна
состојба.
–– Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во насловно звање доцент/вонреден професор за
наставно-научните области машински материјали и преработка на
метали во течна состојба.
–– Барања од студенти на прв циклус.
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Донесени одлуки на 24. седница
1. Одлука за избор на д-р Сашко Димитров за наставник во звање доцент
за наставно-научните области автоматика и механика на флуидите и
струјно технички системи.
2. Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурсот од
12.11.2014 година за избор на еден наставник во звање доцент/
вонреден професор за наставно-научните области машински
материјали и преработка на метали во течна состојба, и тоа е д-р
Братица Темелковска.
3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во насловно звање доцент/вонреден професор за наставнонаучните области машински материјали и преработка на метали во
течна состојба.
4. Одлука за одобрување за промена на статусот на студентот Виолета
Крчева од редовен во вонреден на насоката Производно машинство
– Штип.
5. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Горан Василевски под наслов „Бесконечни ленти и
нивна практична примена“ и за ментор е одреден проф. д-р Симеон
Симеонов.
Дневен ред на 25. седница на ННС, одржана на 28.1.2015 год.
–– Усвојување на записникот од 24. седница на ННС на Машински
факултет
–– Наставна проблематика.
–– Разгледување на покриеноста на наставата за летен семестар за
учебната 2014/2015 година.
–– Донесување Одлука за утврдување на бројот на студенти за
запишување на прв циклус на студии за учебната 2015/2016 година
на Машински факултет.
–– Донесување Одлука за утврдување на бројот на студенти за
запишување на втор циклус студии за учебната 2015/2016 година на
Машински факултет.
–– Донесување Одлука за утврдување на членови на ННС за летен
семестар во учебната 2014/2015 година на Машински факултет.
–– Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр.
2702-64/5 од 23.5.2014 година за покриеноста на наставата на трет
циклус студии за зимски и летен семестар за учебната 2014/2015
година на Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип.
–– Донесување Одлука за утврдување на потребата за ангажирање на
волонтер за летен семестар 2014/2015 година на Машински факултет.
–– Донесување Одлука за ангажирање на Виктор Баџуков.
–– Донесување Одлука за утврдување на непокриени предмети за летен
семестар во учебната 2014/2015 година.
–– Донесување Одлука за замена на член на Наставно-научниот совет од
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редот на соработниците на Машински факултет.
–– Барања од вработени.
–– Барања од студенти на прв циклус.
Донесени одлуки на 25. седница
1. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 2702-74/6 од
15.8.2014 година за покриеноста на наставата на прв циклус студии за
зимски и летен семестар за учебната 2014/2015 година на Машински
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
2. Одлука за ангажирање на доц. д-р Елионор Николов.
3. Одлука за ангажирање на проф. д-р Јован Гочев.
4. Одлука за ангажирање на проф. д-р Никола Туневски.
5. Предлог-одлука за бројот на студентите кои ќе се запишат на
Машински факултет на прв циклус студии во академската 2015/2016
година.
6. Одлука за утврдување на бројот на студентите кои ќе се запишат на
Машински факултет на прв циклус студии во академската 2015/2016
година.
7. Одлука за утврдување на составот, членовите на Наставно-научниот
совет на Машински факултет за летен семестар за учебната 2014/2015
година.
8. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 2702-64/5
од 23.5.2014 година за покриеноста на наставата на трет циклус
студии за зимски и летен семестар за учебната 2014/2015 година на
Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
9. Одлука за ангажирање на волонтер за летен семестар во учебната
2014/2015 година на Машински факултет.
10. Одлука за ангажирање на Виктор Баџуков по предметот Спорт и
рекреација.
11. Одлука за утврдување на непокриени предмети за летен семестар за
2014/2015 година.
12. Одлука за замена на соработник – член на Наставно-научен совет на
Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и за
нов член на ННС од редот на соработниците се избира помл.асс.м-р
Марија Чекеровска.
13. Одлука за одобрување на Барањето за отсуство дел.бр.0801-2/1 од
27.1.2014 доц. д-р Златко В. Соврески.
14. Одлука за одобрување за промена на статусот на студентот Борис
Јефтимов од редовен во вонреден, на насоката Производно машинство
– Виница.
15. Одлука за признавање на испити на студент Владимир Величков.
16. Одлука за признавање на испити на студент Марјан Павловски.
17. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Дејан Петковски под наслов: „Пресметка на двошински
мостен моторен кран“ и за ментор е одреден проф. д-р Симеон
Симеонов.
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18. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Градимир Петрушевски под наслов: „Спојување на
разнородни материјали со ТИГ постапка“ и за ментор е одреден
наслов. доц. д-р Братица Темелковска.
19. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска
работа од студентот Игор Арсовски под наслов: „Проектирање,
производство и испитување на едностепена центрифугална пумпа
согласно со стандардот ISO 2858“ и за ментор е одреден наслов.проф.
д-р Радомир Цветановски.
20. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Марјан Накевски под наслов: „Хеликоптерски методи и
нивна примена“ и за ментор е одреден доц. д-р Елениор Николов.
Дневен ред на 26. седница на ННС, одржана на 11.2.2015 год.
–– Усвојување на записникот од 25. седница на ННС на Машински
факултет
–– Наставна проблематика.
–– Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците за 2015 година на Машински
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Донесување Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден
асистент-докторанд за научната област енергетско и процесно
машинство и термотехника и термотехнички алати и постројки на
Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Барања од вработени.
–– Барања од студенти на прв циклус.
Донесени одлуки на 26. седница
1. Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) за 2015 година од наставниците на Машински факултет.
2. Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден асистентдокторанд за научната област енергетско и процесно машинство и
термотехника и термотехнички алати и постројки.
Дневен ред на 27. седница на ННС, одржана на 26.2.2015 год.
–– Усвојување на записникот од 26. седница на ННС на Машински
факултет
–– Наставна проблематика.
–– Разгледување Барање бр.0801-2/2 24.2.2015 поднесено од проф. д-р
Симеон Симеонов – продекан на Машински факултет.
–– Донесување Одлука за избор на продекан на Машински факултет.
–– Донесување Одлука за избор на претставници – сенатори од
Машински факултет во Универзитетскиот сенат.
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–– Донесување Одлука за формирање на Комисија за реализација на
престанати наставни обврски по предметот Технологија на леење.
–– Донесување Одлука за преземање на обврски по предметот Физика 2.
–– Барања од вработени.
–– Барања од студенти на прв циклус.
Донесени одлуки на 27. седница
1. Одлука за прифаќање на Барањето бр.0801-2/2 од 24.2.2015 поднесено
од проф. д-р Симеон Симеонов за прекинување на извршување на
работите и задачите продекан за настава на Машински факултет.
2. Одлука за избор на доц. д-р Мишко Џидров за продекан на Машински
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
3. Одлука за избор на проф. д-р Симеон Симеонов и проф. д-р Зоран
Димитровски за претставници во Универзитетскиот сенат од
Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
4. Одлука за формирање на Комисија за реализација на престанати
наставни обврски односно спроведување на испит за предметот
Технологија на леење.
5. Одлука за преземање на преостанати обврски по предметот Физика
2, изборен предмет, втор семестар, студиска програма 2010/2011
година на насоката Транспорт, организација и логистика – Струмица,
го презема проф. д-р Тодор Делипетров од ФПТН.
6. Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Мишко Џидров, доц.
д-р Сашко Димитров и доц. д-р Златко Б.Соврески за период од 14
до 15.4.2015 година и организирање на превоз на релација Штип –
Софија –Штип.
7. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа од
студентот Македонка Филева под наслов: „Алатките за обезбедување
на квалитет – генератор за квалитет во системите на менаџмент со
квалитет“ и за ментор е одреден проф. д-р Миколај Кузиновски.
8. Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/1 од 23.2.2015 г. од
Влатко Гоцевски.
Дневен ред на 28. седница на ННС, одржана на 26.2.2015 год.
–– Усвојување на записникот од 27. седница на ННС на Машински
факултет
–– Наставна проблематика.
–– Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
Конкурсот од 14.3.2015 година за избор на еден асистент-докторанд
за научна област енергетско и процесно машинство и термотехника и
термотехнички алати и постројки.
–– Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден асистент-докторанд за научна област енергетско и процесно
машинство и термотехника и термотехнички алати и постројки,
според Конкурс од 14.3.2015 година.
–– Донесување Одлука за определување на ново одговорно лице за
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спроведување на пракса на Машински факултет.
–– Донесување Одлука по Барање од проф. д-р Јован Гочев.
–– Барања од вработени.
–– Барања од студенти на прв циклус студии.
Донесени одлуки на 28. седница
1. Одлука за утврдување на кандидати по Конкурс за избор на еден
асистент-докторанд за научната област енергетско и процесно
машинство и термотехника и термотехнички алати и постројки, м-р
Марија Чекеровска.
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
асистент-докторанд за научната област енергетско и процесно
машинство и термотехника и термотехнички алати и постројки.
3. Одлука за определување на доц. д-р Сашко Димитров за одговорно
лице за организирање на пракса на студентите од Машински факултет.
4. Одлука за усвојување на Барањето дел.бр. 0801-2/5 од 17.4.2015
година од проф. д-р Јован Гочев.
5. Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Дејан Мираковски.
6. Предлог-мислење одобрување на Барањето бр.1005-10/1 од 20.4.2015
година од Славе Јорданов.
Дневен ред на 29. седница на ННС, одржана на 26.2.2015 год.
–– Усвојување на записникот од 28. седница на ННС на Машински
факултет
–– Наставна проблематика.
–– Донесување Одлука за утврдување на предлог-кандидат за избор на
ректор на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд со наслов
„Трошоци за квалитет во производните организации“ од кандидат
Душко Киров.
–– Донесување Одлука за преземање на преостанати обврски.
–– Барања од вработени.
–– Барања од студенти на прв циклус студии.
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Донесени одлуки на 29. седница
1. Одлука за утврдување на прeдлог-кандидат за избор на ректор на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Одлука за прифаќање на Пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Душко Киров под наслов: „Трошоци за квалитет во
производните организации“.
3. Одлука за преземање на обврски за предмети за асс.м-р Марија
Чекеровска.
4. Одлука за одобрување неплатено отсуство поради завршување
докторски студии на асс.док.м-р Горан Поп-Андонов.
5. Одлука за одобрување на превоз на релација Струмица – Штип –
Кавадарци – Штип – Струмица, поради реализирање на практична
настава на студенти на Машински факултет.
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Дневен ред на 30. седница на ННС, одржана на 2.6.2015 год.
–– Донесување Одлука за покриеност на настава за прв циклус студии за
учебната 2015/2016 година (зимски и летен семестар) на Машински
факултет.
–– Донесување Одлука за покриеност на настава за втор циклус студии
за учебната 2015/2016 година (зимски и летен семестар) на Машински
факултет.
–– Барања од студенти на прв циклус студии.
1.
2.
3.

4.

Донесени одлуки на 30. седница
Одлука за усвојување на покриеноста на наставата за зимски и летен
семестар за прв циклус студии на Машински факултет за учебната
2015/2016 година.
Одлука за усвојување на покриеноста на наставата за зимски и летен
семестар за втор циклус студии на Машински факултет за учебната
2015/2016 година.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска
работа од студентот Виктор Ангелов под наслов: „Проектирање на
технолошки процес за изработка на главини за трикциона ламела“ и
за ментор е одреден доц. д-р Славчо Цветков.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Сашко Милев под наслов: „Зависност на динамичката
издржливост од структурата на разјаглеродниот слој кај чиниестите
пружини кај фрикционите спојки за моторни возила“ и за ментор е
одреден проф. д-р Симеон Симеонов.

Дневен ред на 31. седница на ННС, одржана на 23.6.2015 год.
–– Усвојување на записниците од 29. и 30. седница на ННС на Машински
факултет
–– Донесување Одлука за формирање на комисија за упис на студенти на
прв циклус на студии на Машински факултет за учебната 2015/2016
година.
–– Барање од вработени.
–– Барања од студенти на прв циклус.
Донесени одлуки на 31. седница
1. Одлука за формирање конкурсна комисија за упис на студенти на
прв циклус студии на Машински факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2015/2016 година.
2. Одлука за преземање на преостанати обврски за предметот Машинска
обработка и производни системи.
3. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Андријан Николовски под наслов: „Проектирање на
технолошки процес за изработка на лимена кошница за фрикциона
спојка“ и за ментор е одреден доц. д-р Славчо Цветков.
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4. Одлука за одобрување на Барањето дел. бр. 1005-22/1 од 23.2.2015
година од студент Кирчо Николовски за мирување на студиите.
5. Одлука за префрлување на студент Ванчо Лазаров од Машински
факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје на насока
Транспорт организација и логистика - Виница при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип.
Дневен ред на 32. седница на ННС, одржана на 9.7.2015 год.
–– Усвојување на записникот од 31. седница на ННС на Машински
факултет
–– Донесување Одлука за започнување на постапка за утврдување на
еден или повеќе кандидати за избор на декан на Машински факултет.
Донесени одлуки на 32. седница
1. Одлука за започнување на постапка за утврдување на еден или повеќе
кандидати за избор на декан на Машински факултет.
Дневен ред на 33. седница на ННС, одржана на 21.8.2015 год.
–– Усвојување на записникот од 32. на ННС на Машински факултет
–– Наставна проблематика.
–– Донесување Одлука за утврдување на еден или повеќе кандидати
за избор на декан на Машински факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип.
–– Донесување Одлука за утврдување на предлог-кандидати за избор на
проректори на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр.
2202-57/3 од 2.06.2015 година за покриеноста на наставата за прв
циклус студии (зимски и летен семестар) за учебната 2015/2016
година на Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип.
–– Донесување Одлука за покриеност на наставата за трет циклус за
учебната 2015/2016 година на Машински факултет.
–– Донесување Одлука за формирање на комисија за упис на студенти на
втор циклус на Машински факултет во учебната 2015/2016 година.
–– Барања од студенти на прв циклус.
Донесени одлуки на 33. седница
1. Одлука за утврдување на листа на кандидати за избор на декан на
Машинскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
и тоа проф. д-р Ристо Кукутанов и проф. д-р Зоран Димитровски.
2. Одлука за утврдување на предлог-кандидати за избор на проректори
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип и ги утврди проф. д-р Дејан
Мираковски – вонреден професор на Машински факултет и доц. д-р
Кирил Барбареев – доцент на Факултет за образовни науки.
3. Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 2202-57/3 од
2.6.2015 година за покриеноста на наставата за прв циклус студии
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

(зимски и летен семестар) за учебната 2015/2016 година на Машински
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за покриеноста на наставата за трет циклус студии (зимски и
летен семестар) за учебната 2015/2016 година на Машински факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за формирање на комисија за запишување на студенти на втор
циклус на студии на студиските програми на Машински факултет за
учебната 2015/2016 година.
Одлука за активирање на студии на насока Производно машинство –
Штип за студент Ердел Беклер.
Одлука за активирање на студии на насока Производно машинство –
Виница за студент Мартин Стефановски.
Одлука за активирање на студии на насока Производно машинство –
Штип за студент Танер Испирли.
Одлука за префрлување од една насока на друга во рамките на
Машински факултет и признавање на испити за студент Александар
Јовановски.
Одлука за префрлување од една насока на друга во рамките на
Машински факултет и признавање на испити за студент Ненад Јанчов.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа од
студентот Димитар Јованов под наслов: „Меѓународна шпедитерска
организација -FIATA“ и за ментор е одреден доц. д-р Мишко Џидров.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Игор Арсовски под наслов: „Влечна пресметка на товарни
моторни возила FIAT Ducato и VW Transporter“ и за ментор е одреден
наслов.доц. д-р Елениор Николов.
Одлука за одобрување на Барањето и промена на статусот на сту
дентот од редовен во вонреден, на насоката Производно машинство
– Виница за студент Ангелинка Петрова.
Одлука за одобрување на Барањето и промена на статусот на сту
дентот од редовен во вонреден, на насоката Транспорт, организација
и логистика – Виница за студент Бојана Стојанова.
Одлука за одобрување на Барањето и промена на статусот на сту
дентот од редовен во вонреден, на насоката Транспорт, организација
и логистика – Виница за студент Марина Иванова.
Одлука за одобрување на Барањето и промена на статусот на сту
дентот од редовен во вонреден, на насоката Транспорт, организација
и логистика – Виница за студент Олгица Тодоровска.
Дневен ред на 34. седница на ННС, одржана на 10.9.2015 год.

–– Усвојување на записникот од 33. на ННС на Машински факултет
–– Наставна проблематика.
–– Донесување Одлука за избор на еден асистент-докторанд за
научната област енергетско и процесно машинство и термотехника
и термотехнички алати и постројки на Машински факултет,
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Универзитетски билтен бр.150 од 1.0.2015 година.
–– Донесување Одлука за формирање на комисија за разгледување на
барања од студенти.
–– Барања од вработени;
–– Барања од студенти на прв циклус.
Донесени одлуки на 34. седница
1. Одлука за избор на м-р Марија Чекеровска за асистент-докторанд за
научната област енергетско и процесно машинство и термотехника и
термотехнички алати и постројки.
2. Одлука за формирање на комисија за разгледување на барања од
студенти од прв циклус на Машински факултет.
3. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта со наслов Збирка решени задачи по машински
елементи.
4. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на учебник со наслов „Програмирање на CNC машини“.
5. Одлука за активирање на студии на насока Транспорт, организација и
логистика – Виница за студент Кристијан Коцев.
6. Одлука за активирање на студии на насока Транспорт, организација и
логистика – Виница за студент Дени Ѓоргиев.
7. Одлука за активирање на студии на насока Транспорт, организација и
логистика – Струмица за студент Маријана Маџункова.
8. Одлука за активирање на студии на насока Производно машинство –
Штип за студент Мите Ефремов.
9. Одлука за мирување на студии на насока Производно машинство –
Виница за студент Горан Трајановски.
10. Одлука за промена на статус од редовен во вонреден за студент
Валентина Јованова.
11. Одлука за префрлување од еден факултет на друг во рамките на УГД
за студент Панчо Тимов.
12. Одлука за префрлување од друг универзитет и признавање на испити
за студент Благој Стојанов.
13. Одлука за префрлување од друг универзитет и признавање на испити
за студент Александар Цветановски.
14. Одлука за префрлување од друг универзитет и признавање на испити
за студент Горге Илиев.
15. Одлука за префрлување од друг универзитет и признавање на испити
за студент Димитар Гоцевски.
16. Одлука за признавање на испити за студент Горан Ѓоргиевски.
17. Одлука за признавање на испити за студент Влатко Блажевски.
18. Одлука за признавање на испити за студент Ванчо Лазаров.
19. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Даниел Моневски под наслов: „Примена на CFD
(Computational Fluid Dinamics) технологијата за анализа на струење
на флуидите“ и за ментор е одреден доц. д-р Сашко Димитров.
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4. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети
на единицата
–– Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по
одделни предмети
Септемвриска прва испитна сесија, 2014
Факултет

Машински факултет

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

107

%

5

6

7

8

9

10

46

37

13

9

1

1

42,9

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот

34,5 12,1 8,41 0,93 0,93

0

61

0

51,07

Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет

Машински факултет

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

73

%

Не се
јавиле
на
испитот

Го
положиле
испитот

5

6

7

8

9

10

38

24

7

4

0

0

0

35

0

0

0

47,95

52,05 32,88 9,59 5,48

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет

Машински факултет

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

58

%

Го
Не се
јавиле положиле
испитот
на
испитот

5

6

7

8

9

10

32

26

0

0

0

0

0

26

0

0

0

0

0

44,83

55,17 44,83

Февруарска прва сесија, 2015
Факултет

Машински факултет
%

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

319

5

6

7

8

9

10

78

90

62

40

26

23

24,45 28,21 19,44 12,54 8,15 7,21

Го
Не се
јавиле положиле
испитот
на
испитот
0

241

0

75,55
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Февруарска втора сесија, 2015
Факултет
Машински
факултет
%

5

6

7

8

9

10

Не се
јавиле на
испитот

212

72

35

20

19

11

7

157

56,38

19,15

9,31

2,93

1,86

41,7

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

376

5,32 5,05

Го положиле
испитот

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015
Факултет
Машински
факултет
%
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Не се
Го положиле
јавиле на
испитот
испитот

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

5

6

7

8

9

10

124

45

15

5

1

1

0

67

64,9

23,5

7,8

2,6

0,52

0,52

0

35,08

Јунска прва испитна сесија, 2015
Факултет
Машински
факултет
%

Не се
јавиле на
испитот

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

5

6

7

8

9

10

50

46

27

21

27

9

3

130

27,3

25,1

14,7

11,4

14,7

4,9

1,6

71,04

183

Јунска втора испитна сесија, 2015
Факултет
Машински
факултет

370

5

6

7

8

9

10

166

103

36

19

19

23

4

200

5,14

5,14

6,22

1,08

54,05

31,35 37,84 9,73

Септемвриска испитна сесија, 2015
Факултет
Машински
факултет

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

Не се јавиле
на испитот
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86

72

16

5

3

1

10

97

5,18

50,26

44,5 37,3 8,29 2,59 1,55 0,52

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015

Машински
факултет
%
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Го положиле
испитот

Вкупно
пријавени

%

Факултет

Го
положиле
испитот

Не се
јавиле на
испитот

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени

%

Го
положиле
испитот

ОЦЕНКА

Го положиле
испитот

Вкупно
пријавени

5

6

7

8

9

10

Не се јавиле
на испитот

68

28

23

7

5

0

1

4

36

0

1,47

5,88

52,94

41,1 33,8 10,2 7,35
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5. Техничка опременост
–– Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на
факултетот
1. Име на лабораторија

Р.бр. Вид на опрема

Количина

Компјутерска лабораторија за изведување на настава по
предметите информатика и AUTO - CAD и други сродни
предмети од наставната програма

1

16

2. Име на предавална

Р.бр.
1
2

Вид на опрема

Количина

У-1- 1.Школски клупи
2. Школски столчиња
3. Табла бела
У-2 – 1.Школски клупи
2.Школски столчиња
3.Проектор АЦЕР

3. Име на амфитеатар

9
17
1
10
20
1

Р.бр.

Вид на опрема

Количина

/

/

/

4. Име на кабинет

Р.бр.

Вид на опрема

1.

Деканат- 1.Циско ИП телефон
2.Печатар Ксерокс
3.Компјутер Еспримо
4.Копир Ксерокс
5.Подвижна касета со 3 фиоки
6.Конференциска маса
7.Кожена фотелја
8.Работно биро
9.Компјутерски сегмент
10.Орман со дрвени врати
11.Клуб маса
12.Стол за странки
13.Скенер
Професори- 1.Работно биро
2.Кожени фотелји
3.Подвиж. касета со 3 фиоки
4.Циско ИП телефон
5.Орман со дрвени врати

2.

Количина
2
1
2
1
2
1
8
2
1
2
1
2
1
4
4
4
4
4

195

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

3.

Асистенти-1.Работно биро
2.Компјутер еспримо
3.Циско ИП телефон
4.Ормар со дрвени врати
5.Подвиж. касет.со 3 фиоки
6.Клуб маса
7.Стол за странки

5
7
6
5
5
1
2

6. Просторни услови
Факултетот располага со две (2) предавални и една компјутерска
лабораторија, во која се изведуваат предавања и вежби по предметот
Информатика и програмата AUTO CAD, CAD технологија.
Вкупна бруто површина
Бр. на
Р.б. Просторија
м2
Каде се наоѓа просторијата
ознака места
14
Административна зграда на
1.
Училница 1 У1
17
„Телеком“ - Виница
26
Административна зграда на
2.
Училница 2 У2
20
„Телеком“ - Виница
3.
Училница 3 \
\
Кабинет по
36
Административна зграда на
9.
И1
31
информатика
„Tелеком “ - Виница
Вкупен број места
68 76
Вкупна нето површина
76

- Реновирање, адаптација и санација на просториите
Просторните услови на Факултетот се реновирани и санирани.
7. Издавачка дејност (зборници, книги)
Литература издадена од наставничкиот кадар на факултетот:
Скрипта по предметот „Проектен менаџмент“ од д-р Мишко
Џидров, доцент на Машински факултет и м-р Емилија Ристова
асистент на Машински факултет.
2. Скрипта по предметот „Машинска обработка и производни системи“
од д-р Славчо Цветков, доцент на Машински факултет и м-р Сашко
Димитров асистент на Машински факултет.
3. Ракопис за монографијата „Микроструктурни и механички промени
на челици отпорни на високи температури во експлоатациони услови“
од авторот наслов. доц. д-р Братица Темелкоска на Машинскиот
факултет.
4. Скрипта по предмет „Збирка задачи по техничка механика II
(кинематика, динамика и осцилации)“ од д-р Златко Соврески доцент
на Машински факултет и д-р Симеон Симеонов вонреден професор
на Машински факултет.
1.
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- Објавени зборници, книги...
(се наведува прво насловот, па потоа авторот/авторите)
8. Научноистражувачка работа (проекти) (го пополнуваат
носителите на проектите)
Домашни/меѓународни проекти
Датум Наслов на
од-до проектот
Анализа и
синтеза на
редукциони
вентили
2015

2015 2016

Проект
финансиран
од страна на
Технички
универзитетСофија

Воведување на
нови стандарди
за задолжителна
инспекција на
машините и
опремата за
апликација на
пестициди

Проект
финансиран
од страна на
Универзитет
„Гоце Делчев”,
CRAYON’s –
(CReativity in Action
to promote YOung
eNtrepreneur Ship)

2015

Проект финансиран
од страна на
Erasmus+ KA2 Cooperation for
Innovation and the
Exchange of Good
Practices

Позиција
Главен истражувач:
-проф. Михаил
Комитовски
Истражувачи:
-доц. Сашко
Димитров
-доц. Илчо Ангелов
-асс. Тони Тројанов

Опис на активностите во
тек на проектот:
Развој на математички
модел за симулација на
работата на редукционите
вентили, експериментално
потврдување на статичките и
динамичките карактеристики
на овие вентили.

Имајќи предвид дека
Република Македонија како
Главен истражувач: земја-кандидат е обврзана
д-р Зоран
да ги хармонизира своите
Димитровски
прописи, основна цел на
овој проект е разработување
Истражувачи:
на методологија и
д-р Славчо Цветков
имплементација на
д-р Мишко Џидров
д-р Сашко Димитров стандардите за инспекција
д-р Златко Соврески на машините и опремата за
апликација на пестициди со
д-р Светлана
што директно ќе се влијае
Јакимовска
врз здравјето на луѓето,
м-р Теодора
животните, растенијата
Стојанова
и заштита на животната
средина.
Главен истражувач:
Laura Uixera
Cotano, University
of Valencia and
the Polytechnic
University of Valencia
Истражувачи:
-проф. 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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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”

2015

Истражување на
сообраќајот

Главен истражувач:
- проф. Симеон
Симеонов
Истражувачи:
-проф. Дејан
Мираковска
-проф Петар
Симоновски
-доц. Славчо
Цветков
-асс.м-р Марија
Чекеровска
-м-р Сашко Милев

Извршување на научно
истражување на пресметка
на чиниестите пружини
за спојки кај моторните
возила и споредување со
емпириските изрази за нивна
пресметка.

-

-

Главен
истражувач
д-р Дејан
Мираковски

Главна цел на проектот
е да се направи проценка
на влијанието од
проектор Иловица на
текот на сообраќајот
врз база на информации
како: вкупен број на
возила кои поминале
по испитуваните патни
правци, број на возила
по одредени категории и
најфреквентен период од
денот

9. Објавени трудови
Во текот на учебната 2014/2015 година наставничкиот кадар на
Машински факултет има објавено и презентирано поголем број научни
трудови, во земјава така и надвор од неа.
–– 2.1. Cvetkov, Slavco and Kocov, Atanas (2014) Experimental analysis for
defining forming limit diagram for thick sheets. Journal for Technology
of Plasticity, 39 (2). pp. 47-54. ISSN 0354-3870-UDC 621.7 (труд во
списание со импакт фактор).
–– Mishko Djidrov, Slavco Cvetkov, Teodora Stojanova, Aleksandar
Krstev (2014) “Influence of innovation and entrepreneurship on the
economic growth”, International Conference on Mass Customization
and Personalization (MCP-CE 2014), Managing Co-creation and
Personalization in Central Europe – Novi Sad, Serbia, 23-26 September
2014.
–– Teodora Stojanova, Dejan Mirakovski, Valentina Gecevska, Simeon
Simeonov, Mishko Djidrov (2014), “Customer involvement into product
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––

––

––
––

––

––

––

creation process in Macedonian companies”, International Conference
on Mass Customization and Personalization (MCP-CE 2014), Managing
Co-creation and Personalization in Central Europe – Novi Sad, Serbia,
23-26 September 2014.
Static Characteristics of the Orifices in a Pilot Operated Pressure Relief
Valve, автори С. Димитров, С. Симеонов и С. Цветков, објавен во
журналот “HIDRAULICA” (No. 2/2015), Magazine of Hydraulics,
Pneumatics, Tribology, Ecology, Sensorics, Mechatronics, ISSN 1453 –
7303.
Android smart phone application for the management and control in
Agriculture Production, Mico V. Oljaca, Kosta Gligorevic, Milos Pajic,
Dusan Radojcic, Milan Drazic, Milorad Brankovic, Zoran Dimitrovski,
The Second International Symposium on Agricultural Engineering from
9-10 October 2015.
Учебник „Механизација - општ дел и специјален дел“, Ристо
Кукутанов 2015.
Симеон Симеонов, Славчо Цветков, Златко Соврески, Мишко
Џидров, Сашко Милев, Утицај дебљине чиниесте пружине у спојке
моторних возола врз њихове напоне. Одрживи развој Браничевског
округа и енергетског комплекса Костолац, 2015, pp. 182-190. ISSN
978-86-912927-3-7.
Златко Соврески, Симеон Симеонов, Мишко Џидров, Славчо
Цветков, Сашко Димитров, Марија Кукушева-Панева; Заштита
од пожара са економског аспекта у енергетици, Одрживи развој
Браничевског округа и енергетског комплекса Костолац, 2015.
Златко Соврески, Мишко Џидров, Симеон Симеонов, Славчо
Цветков, Сашко Димитров, Енергетска ефикасност као енергетска
карактеристика термалних система и републици Македонији,
Одрживи развој Браничевског округа и енергетског комплекса
Костолац, 2015.
Kukutanov, R., I. Canev, D. Spasova and Z. Davcev, 2015. Test results
for machine and human hours spent producing different grape varieties.
Bulg. J. Agric. Sci., 21: 237-241.
10. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
- Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар

Р.бр Име и презиме

Звање

Област

1

Сашко Димитров

доцент

2

Горан Поп-Андонов

асистент
докторанд

Автоматика и Механика
на флуидите и струјнотехнички системи

3

асистент
Марија Чекеровска
докторанд

Транспортна механизација

Избор/
реизбор
избор
избор

Енергетско и процесно
машинство и Термотехника
избор
и термотехнички алати и
постројки
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11. Други активности
–– Издадена збирка задачи по предметот Техничка механика 2
(кинематика динамика и осцилации) на Машински факултет при
УГД - Штип од авторите д-р Златко Соврески, доцент на Машински
факултет и проф. д-р Симеон Симеонов, вонреден професор на
Машински факултет.
1. Печатење на информатори
–– Информатор за студентите за учебната 2014/2015 година за студиските
програми Производно машинство, Транспорт, организација и
логистика.
2. Учество на конгреси, семинари... на вработените на факултетот
–– Славчо Цветков Учество на семинарот, Менаџирање со одржувањето
на техничките ресурси во организација на Машински факултет –
Скопје и СКФ Македонија.
–– Мишко Џидров Обука: Technical Assistance on Horizon 2020
organised by the European Commission, Skopje, 21 and 22 October 2014
–– Мишко Џидров конференција: Conference for young leaders
“Challenges and opportunities for the Balkan leadership today” 29 and
30.11.2014.
–– Мишко Џидров конференција: 6th International Conference on Mass
Customization and Personalization in Central Europe (MCP-CE 2014)
September 24 – 26, 2014 Novi Sad, Serbia.
–– Зоран Димитровски Учество на” The Second International Symposium
on Agricultural Engineering from 9-10 October 2015”. Faculty of
Agriculture in Begrade, Department for Agricultural Engineering,
Belgrade, Serbia.
3. Водење на книга за посета на странци на единицата
4. Патување на вработени во странство
–– Горан Поп Андонов, Посета на Техничкиот универзитет – Факултет
по транспорт во Софија, Р.Бугарија, поради консултации и работа на
проектот „Оптимизациона техно-економска анализа на железничкиот
превоз по трансевропските ЖП коридори на Република Македонија“,
декември 2014.
–– Дејан Мираковски, Научна конференција, октомври 2014, Париз,
Република Франција.
–– Дејан Мираковски, Научната конференција „Internacional
Conference on Mass Customization and personalization (MCP CE
2014) Managing Co-creation and Personalization in Central Europe –
Нови Сад“, која ќе се одржи на Техничкиот универзитет Нови Сад,
Р.Србија, септември 2014.
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–– Мишко Џидров, Научната конференција „Internacional Conference
on Mass Customization and personalization (MCP CE 2014) Managing
Co-creation and Personalization in Central Europe – Нови Сад“, која ќе
се одржи на Техничкиот универзитет во Нови Сад, Р.Србија.
–– Дејан Мираковски, Учество како предавач на семинар за
унапредување на системите за безбедност при работа во организација
на МТСП – ДИТ Македонија кој ќе се одржи во Истанбул, Турција,
април 2015.
–– Златко Соврески, учество на меѓународна конференција „Sustainable
development of the city od Pozarevac and energy complex Kostolac“,
која ќе се одржи во Пожаревац-Костолац, Р.Србија, мај 2015.
–– Мишко Џидров, Посета на Технички универзитет – Софија и
склучување на договор за соработка со Енерго-машинскиот факултет
при Технички универзитет – Софија, април 2015.
–– Сашко Димитров, Посета на Технички универзитет – Софија и
склучување на договор за соработка со Енерго-машинскиот факултет
при Технички универзитет – Софија, април 2015.
–– Златко Соврески, Посета на Технички универзитет – Софија и
склучување на договор за соработка со Енерго-машинскиот факултет
при Технички Универзитет – Софија, април 2015.
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНИТЕ НА
ЕДИНИЦИТЕ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Радовиш, 2015
1. Формирање на Факултетот
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 студии
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Електротехничкиот факултет
доби дисперзирани студии на студиските програми 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).
Во учебната 2013/2014 година, во објавениот Конкурс за запишување
на студенти на прв циклус студии, Електротехничкиот факултет доби уште
една дисперзија на студиската програма Обновливи извори на енергија во
Гевгелија. За оваа дисперзија немаше интерес од страна на студентите и
не се почна со настава.
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 на студии и во учебната 2012/2013 година се запиша првата
генерација студенти на втор циклус студии на Електротехнички факултет.
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 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
Електротехнички факултет, како и наставниците избрани во насловно
наставно-научно звање.
Избор на декан
По предлог на ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ проф. д-р
Саша Митрев, на 9.8.2011 г. со Одлука дел .бр. 0801-797/1 од 9.8.2011
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година Универзитетскиот сенат ја избра проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска за декан на Електротехнички 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.
2. Структура
Наставници и соработници во редовен работен однос на
Електротехнички факултет
Реден
број

1.

2.
3.
4.
5.

Презиме и име

Звање

Проф. д-р Татјана
Атанасова – Пачемскa

вонреден
професор

Проф.д-р Влатко
Чингоски

вонреден
професор

да

вонреден
професор
Проф. д-р Василија
вонреден
Шарац
професор
Доц. д-р Гоце Стефанов доцент
Доц. д-р Роман
доцент
Голубовски

да

Проф. д-р. Сашо Гелев

6.

7.
8.

Во редовен
работен
однос
да

м-р Билјана ЧиткушеваДимитровска
м-р Маја КукушеваПанева

асистент
докторанд
асистент
докторанд

Со
договор за
ангажирање

да
да
во редовен
работен
однос на
ЕТФ до
31.8.2015
година
да
да

Наставници и соработници од други факултети на Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип
Реден
број

1.

Презиме и име

Проф. д-р Тодор
Делипетров

Звање

редовен
професор

Во
редовен
работен
однос
да (ФТПН)

Со договор за
ангажирање
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Проф. д-р Ристо Дамбов
редовен
професор

2.

3.
4.
5.

Проф. д-р Владо Гичев

редовен
професор

да (ФТПН)
– од 10.7.22.10.2015
г. со Анекс
на договор
префрлен
на ЕТФ
да (ФИ)

Доц. д-р Зоран Здравев
доцент
Доц. д-р Јанка Димитрова доцент
Доц. д-р Игор Стојановиќ доцент

да (ФИ)
да
да (ФИ)

Доц. д-р Митко
Богдановски

доцент

Асс.м-р Горги Димов

асистент

да (ВА –
придружна
членка на
УГД)
да (ФПТН)

Асс.м-р Душан Биков

асистент

да (ФИ)

асистент

да (ФИ)

11.

Асс. м-р Лимонка
Лазарова
Асс. м-р Јасмина Вета
Буралиева

асистент

да (ФИ)

12.

Асс. м-р Марија Митева

асистент

да (ФИ)

6.
7.
8.
9.
10.

Насловни наставници на Електротехнички факултет
Реден
број
1.
2.
3.
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Презиме и име
Насловен доц. д-р
Драган Миновски
Насловен доц. д-р
Александар Туџаров
Насловен доц. д-р
Горан Чогеља

Звање

Во
редовен
работен
однос

Со
договор за
ангажирање

доцент

да

доцент

да

доцент

да

Годишен извештај

Наставници од други универзитети
Реден
број

Презиме и име

Звање

1.

Проф.д-р Билјана
Јолевска-Туневска

вонреден
професор

Администрација
Реден
број
1.
2.

Презиме и име
Даниела Свиркова
Весна Конзулова

Звање
секретар
референт за
студентски
прашања

Во
редовен
работен
однос

Со
договор за
ангажирање
да

Во
редовен
работен
однос
да

Со
договор за
ангажирање

да

3. Катедри
На Електротехнички факултет со донесувањето на новиот Правилник
за внатрешна организација и работење формирани се следните 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.
4. Извештај од одржаните седници на наставно – научните совети
Во периодот 1.11.2013-31.10.2014 година одржани се вкупно 13
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 рецензенстки 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.
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1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дневен ред од седницата на 5.11.2014 година – 85. седница
Усвојување на записникот од претходната 84. седница на ННС
Донесување Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата
на Деканот за период од 1.11.2013 – 31.10.2014 година.
Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања од наставнонаучното подрачје на техничко-технолошките науки, наставнонаучното поле електроника и автоматика, наставно-научни области
интегрирана електроника и електронски компоненти по Конкурс
објавен на 23.8.2014год. и рецензија објавена во Билтен број 134 од
15.10.2014 година.
Донесување Одлука за давање согласност за продолжување на
финансирањето на научноистражувачкиот проект под наслов
„Функционални простори, тополошки и статистички аспекти и
примена во електротехниката”, по барање на носителот на проектот
проф. д-р Татјана Атанасова – Пачемска.
Донесување Одлука за давање согласност за аплицирање на
научноистражувачкиот проект за проф. д-р Влатко Чинговски.
Донесување Одлука за отсуство на проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска за учество на конференција UNITECH 2014, Габрово од
20.11.2014 до 24.11.2014 година.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава за изработка на
магистерски труд од Томче Велков.
Донесување Предлог-одлука за прифаќање на донацијата од ЕВН
Македонија АД – Скопје.
Испраќање пропратно писмо за избор на ментори со трудови со
импакт фактор за акредитација на втор циклус на студии.
Донесување одлуки за одобрување на теми за дипломска работа.
Барања од студенти.
Барања од вработени.
Разно.

Донесени одлуки:
–– Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на деканот
за период од 1.11.2013 – 31.10.2014 година.
–– Одлука за избор на наставник во сите звања од наставно-научното
подрачје техничко-технолошки науки, наставно-научно поле
електроника и автоматика, наставно-научни области интегрирана
електроника и електронски компоненти, по конкурс објавен на
23.8.2014 год. и рецензија објавена во Билтен број 134 од 15.10.2014
година.
–– Одлука за давање согласност за продолжување на финансирањето на
научноистражувачкиот проект под наслов „Функционални простори,
тополошки и статистички аспекти и примена во електротехниката”
по барање на носителот на проектот проф. д-р Татјана Атанасова –
Пачемска.
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–– Одлука за давање согласност за аплицирање на научноистражувачкиот
проект за проф. д-р Влатко Чинговски
–– Одлука за отсуство на проф. д-р Татјана Атанасова - Пачемска за
учество на конференција UNITECH 2014, Габрово од 20.11.2014 –
24.11.2014 година
–– Одлука за прифаќање на пријава за изработка на магистерски труд
од Томче Велков.
–– Предлог-одлука за прифаќање на донацијата од ЕВН Македонија АД
– Скопје.
–– Одлука за одобрување на теми за дипломска работа.
–– Одлука за промена на внатрешната организација на Електротехнички
факултет.
–– Одлука за ставање на студии во мирување за Игор Ристов.
–– Одлука за активирање на студии Дарко Наковски.
–– Одлука за префрлување во вонреден, Јован Папастеревски.
–– Предлог-одлука за признавање на испити, Никола Николов.
–– Предлог-одлука за признавање на испити, Стојанче Серафимов.
–– Предлог-одлука за признавање на испити, Катерина Цекова.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Дневен ред од седницата на 11.12.2014 година – 86. седница
Усвојување на записникот од претходната 85. седница на ННС
Донесување Одлука за верификација на мандат на член на ННС на
Факултетот (доц.д-р Гоце Стефанов).
Донесување одлуки за запишување на студенти на втор циклус студии
во учебната 2014/2015 година.
Донесување Одлука за определување на ментори на генерација,
согласно со одлуката на Универзитетскиот сенат број 0701-1239/10
од 10.11.2014 г.
Донесување Одлука за одобрување на средства за платена котизација
од проект „Функционални простори, тополошки и статистички
аспекти и примена во електротехниката”, носител на проектот проф.
д-р Татјана Атанасова - Пачемска.
Донесување Одлука за верификација на теми и ментори за дипломски
работи.
Информација за препратница од МОН.
Барања од вработени.
Разно.

Донесени одлуки:
–– Одлука за верификација на мандат на член на ННС на Факултетот
(доц.д-р Гоце Стефанов).
–– Одлука за запишување на студенти на втор циклус студии во учебната
2014/2015 година.
–– Одлука за определување на ментори на генерација, согласно со
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Одлуката на Универзитетскиот сенат број 0701-1239/10 од 10.11.2014 г.
–– Одлука за одобрување на средства за платена котизација од проект
„Функционални простори, тополошки и статистички аспекти и
примена во електротехниката”, носител на проектот проф. д-р
Татјана Атанасова - Пачемска.
–– Одлука за верификација на теми и ментори за дипломски работи.
–– Допис до Кабинет на ректор во врска со концептот за воведување
државен испит.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дневен ред од седницата на 28.1.2015 година – 74. седница
Усвојување на записникот од претходната седница
Предлог-одлука за промена на распределбата на наставници и
соработници за летен семестар 2014/2015.
Предлог-одлука за утврдување на членови на ННС на Електротехнички
факултет за летен семестар.
Одлука за започнување на постапка за распишување на конкурс за
избор на асистент-докторанд од областа електронски компоненти
и теорија на информации и комуникации.
Одлука за започнување на постапка за распишување на конкурс
за избор на асистент-докторанд од областа електротехника и
компјутерска контрола на комплексни индустриски процеси.
Донесување Одлука за вршење замена на секретар и технички
секретар на Електротехнички факултет, почнувајќи од 21.10.2014
година.
Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Електротехнички факултет.
Донесување Предлог-одлука за утврдување на квоти за упис на
студенти на прв циклус студии во учебната 2015/2016 година.
Донесување Предлог-одлука за утврдување на квоти за упис на
студенти на втор циклус студии во учебната 2015/2016 година.
Предлог-одлука за измена и дополнување на Одлука бр. 2302-99/17
од 2.9.2014 година за студентот Владо Христов.
Донесување одлуки по поднесени Барања за отсуство за проф. д-р
Влатко Чинговски, проф. д-р Сашо Гелев и доц. д-р Роман Голубовски.
Информации од ректорски колегиум.
Разно.

Донесени одлуки:
–– Предлог-одлука за промена на распределбата на наставници и
соработници за летен семестар 2014/2015.
–– Предлог-одлука за утврдување на членови на ННС на Електротехнички
факултет за летен семестар.
–– Одлука за започнување на постапка за распишување на конкурс за
избор на асистент-докторанд од областа електронски компоненти
и теорија на информации и комуникации.
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–– Одлука за започнување на постапка за распишување на конкурс
за избор на асистент-докторанд од областа електротехника и
компјутерска контрола на комплексни индустриски процеси.
–– Одлука за вршење замена на секретар и технички секретар на
Електротехнички факултет, почнувајќи од 21.10.2014 година.
–– Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Електротехничкиот факултет.
–– Предлог - одлука за утврдување на квоти за упис на студенти на прв
циклус студии во учебната 2015/2016 година.
–– Предлог - одлука за утврдување на квоти за упис на студенти на втор
циклус студии во учебната 2015/2016 година.
–– Предлог-одлука за измена и дополнување на Одлука бр. 2302-99/17
од 2.9.2014 година за студентот Владо Христов.
–– Одлуки по поднесени барања за отсуство за проф. д-р Влатко
Чинговски, проф. д-р Сашо Гелев и доц. д-р Роман Голубовски.
Дневен ред од седницата на 19.2.2015 година – 88. седница
Усвојување на записникот од претходната 87. седница на ННС
1. Донесување Предлог-одлука за избор на претставник/-ци на
Електротехнички факултет во Сенатот на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
2. Барања од студенти.
3. Разно.
Донесени одлуки:
–– Предлог-одлука за избор на претставник/-ци на Електротехнички
факултет во Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за признавање на испити за Ивана Горгиева.
–– Одлука за повраток на финансиски средства за Виктор Манасиев.
–– Одлука за признавање на испити за Никола Димитров.
–– Одлука за промена на изборен предмет во електронско досие за
Александар Гоцев.

1.
2.
3.
4.

Дневен ред од седницата на 26.3.2015 година – 89. седница
Усвојување на записникот од претходната 88. седница на ННС
Донесување Одлука за листа на неактивни предмети на насоките
на Електротехнички факултет во летен семестар во академската
2014/2015.
Донесување Одлука по поднесено Барање за отсуство за проф. д-р
Татјана Атанасова-Пачемска, Загреб од 9.4.2015 - 15.4.2015 година.
Донесување Одлука по поднесено Барање за отсуство за проф. д-р
Татјана Атанасова-Пачемска, Брисел од 4.5.2015 – 8.5.2015 година.
Донесување Одлука за исправка на техничка грешка во одлука за
состав на Наставно-научен совет на Електротехнички факултет, за
летен семестар.

209

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

5. Барања од студенти.
6. Разно.
Донесени одлуки:
–– Одлука за листа на неактивни предмети на насоките на
Електротехнички факултет во летен семестар во академската
2014/2015.
–– Одлука по поднесено Барање за отсуство за проф. д-р Татјана
Атанасова – Пачемска, Загреб од 9.4.2015 - 15.4.2015 година.
–– Одлука по поднесено Барање за отсуство за проф. д-р Татјана
Атанасова – Пачемска, Брисел од 4.5.2015 – 8.5.2015 година.
–– Одлука за исправка на техничка грешка во Одлука за состав на
Наставно-научен совет на Електротехнички факултет, за летен
семестар.
–– Одлука за признавање на испити за Дарко Стојанов.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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Дневен ред од седницата на 22.4.2015 година – 90. седница
Усвојување на записникот од претходната 89. седница на ННС
Донесување Одлука за листа кандидати со исполнетост на условите по
објавениот конкурс на 14.3.2015 година во дневните весници „Нова
Македонија”, „Утрински весник” и „Коха”, за избор на асистентдокторанд за научната област: еектротехника и компјутерска
контрола на комплексни индустриски процеси на Електротехнички
факултет.
Донесување Одлука за избор на членови на рецензенска комисија
за кандидатите кои го исполнуваат условот по објавениот конкурс
на 14.3.2015 година во дневните весници „Нова Македонија”,
„Утрински весник” и „Коха”, за избор на асистент-докторанд за
научната област: електротехника и компјутерска контрола на
комплексни индустриски процеси на Електротехнички факултет.
Донесување Одлука за листа кандидати со исполнетост на условите
по објавениот Конкурс на 14.3.2015 година во дневните весници „Нова
Македонија”, „Утрински весник” и „Коха” за избор на асистентдокторанд за научна област: електронски компоненти и теорија на
информации и комуникаци при Електротехнички факултет.
Донесување Одлука за избор на членови на рецензенска комисија за
кандидатите кои го исполнуваат условот по објавениот Конкурс на
14.3.2015 година, во дневните весници „Нова Македонија”, „Утрински
весник” и „Коха” за избор на асистент-докторанд за научна област:
електронски компоненти и теорија на информации и комуникаци при
Електротехнички факултет.
Донесување Одлука за потврдување на ментори за дипломски работи/
завршен испит.
Разно.

Годишен извештај

Донесени одлуки:
–– Одлука за листа кандидати со исполнетост на условите по објавениот
конкурс на 14.3.2015 година во дневните весници „Нова Македонија”,
„Утрински весник” и „Коха” за избор на асистент-докторант за
научната област: електротехника и компјутерска контрола на
комплексни индустриски процеси на Електротехнички факултет.
–– Одлука за избор на членови на рецензенска комисија за кандидатите
кои го исполнуваат условот по објавениот Конкурс на 14.3.2015
година во дневните весници „Нова Македонија”, „Утрински весник”
и „Коха” за избор на асистент-докторанд за научната област:
електротехника и компјутерска контрола на комплексни индустриски
процеси на Електротехнички факултет.
–– Одлука за листа кандидати со исполнетост на условите по објавениот
Конкурс на 14.3.2015 година во дневните весници „Нова Македонија”,
„Утрински весник” и „Коха” за избор на асистент-докторанд за
научна област: електронски компоненти и теорија на информации и
комуникаци при Електротехнички факултет.
–– Одлука за избор на членови на рецензенска комисија за кандидатите
кои го исполнуваат условот по објавениот Конкурс на 14.3.2015
година во дневните весници „Нова Македонија”, „Утрински
весник” и „Коха” за избор на асистент-докторанд за научна област:
електронски компоненти и теорија на информации и комуникаци при
Електротехнички факултет.
–– Одлука за потврдување на ментори за дипломски работи/завршен
испит.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дневен ред од седницата на 12.5.2015 година – 91. седница
Усвојување на записникот од претходната 90. седница на ННС
Донесување Одлука за утврдување на предлог-кандидат на ректор на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за покриеност на наставата за 2015/2016 година,
зимен и летен семестар.
Донесување Одлука за покриеност на наставата за 2015/2016 година,
зимен и летен семестар, за втор циклус.
Донесување Предлог-одлука за ангажирање на надворешни
соработници – наставници избрани во насловно звање на ЕТФ за
покривање на наставата за 2015/2016 година.
Донесување Предлог-одлука за ангажирање на надворешни
наставници од друг универзитет за покривање на наставата за
2015/2016 година.
Донесување Одлука за издавање практикум задачи и вежби по
предметот Микропроцесорски системи за потребите на наставата
на Електротехнички факултет за студиската програма Системи за
автоматско управување.
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7. Донесување Одлука за престој на визитинг професор - проф. д-р
Кирил Христовски.
8. Донесување Одлука за одобрување на финансиски средства (трошоци
за патување) за превоз на студенти-теренска настава.
9. Донесување Одлука за потврдување на ментори за дипломски работи/
завршен испит.
10. Разно.
Донесени одлуки:
–– Одлука за утврдување на предлог-кандидат на ректор на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за покриеност на наставата за 2015/2016 година, зимен и
летен семестар.
–– Одлука за покриеност на наставата за 2015/2016 година, зимен и
летен семестар, за втор циклус.
–– Предлог-одлука за ангажирање на надворешни соработници –
наставници избрани во насловно звање на ЕТФ за покривање на
наставата за 2015/2016 година.
–– Предлог-одлука за ангажирање на надворешни наставници од друг
универзитет за покривање на наставата за 2015/2016 година.
–– Oдлука за издавање практикум задачи и вежби по предметот
Микропроцесорски системи за потребите на наставата на
Електротехнички факултет за студиската пограма Системи за
автоматско управување.
–– Одлука за престој на визитинг професор - проф. д-р Кирил
Христовски.
–– Одлука за одобрување на финансиски средства (трошоци за патување)
за превоз на студенти-теренска настава.
–– Одлука за потврдување на ментори за дипломски работи/завршен
испит.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Дневен ред од седницата на 24.6.2015 година – 92. седница
Донесување Одлука за формирање на комисија за уписи на прв
циклус студии на насоките Системи за автоматско управување –
во Радовиш и Обновливи извори на енергија во Радовиш и Гевгелија.
Донесување Одлука за формирање на комисија за уписи на прв
циклус на студии на насоките Системи за автоматско управување
и Обновливи извори на енергија во Штип.
Донесување Одлука за формирање на комисија за уписи на втор
циклус студии на насоката Автоматизација и процеси во Штип.
Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за
издавање на учебник по предметот Роботика и автоматизација.
Информации од Ректорска управа.
Разно.

Годишен извештај

Донесени одлуки:
–– Одлука за формирање на комисија за уписи на прв циклус студии
на насоките Системи за автоматско управување – во Радовиш
и Обновливи извори на енергија во Радовиш и во Гевгелија и на
насоките Системи за автоматско управување и Обновливи извори
на енергија во Штип.
–– Одлука за формирање на комисија за уписи на втор циклус студии на
насоката Автоматизација и процеси во Штип.
–– Одлука за формирање рецензентска комисија за издавање на учебник
по предметот Роботика и автоматизација.
Дневен ред од седницата на 7.7.2015 година – 93. седница
Усвојување на записникот од претходната 92. седница на ННС
1. Донесување Одлука за започнување на постапка за избор на декан на
Електротехнички факултет.
2. Донесување Одлука по поднесено Барање за отсуство за проф. д-р
Татјана Атанасова – Пачемска, во период од 24 до 27 август 2015
година, за учество на конференција во Охрид, GFTA (Geometric
Function Theory and Applications).
3. Донесување Одлука по поднесено Барање за отсуство за проф. д-р
Василија Шарац за учество на конференција ПЕС 2015 во период 31
август - 2 септември 2015.
Донесени одлуки:
–– Одлука за започнување на постапка за избор на декан на
Електротехнички факултет.
–– Одлука по поднесено Барање за отсуство за проф. д-р Татјана
Атанасова – Пачемска, во период 24 – 27 август 2015 година, за
учество на конференција во Охрид, GFTA (Geometric Function Theory
and Applications).
–– Одлука по поднесено Барање за отсуство за проф. д-р Василија
Шарац за учество на конференција ПЕС 2015 во период 31 август - 2
септември 2015.
Дневен ред од седницата на 31.8.2014 година – 94. седница
Усвојување на записникот од претходната 93. седница на ННС
1. Донесување Одлука за верификација на мандат за внатрешен член на
Наставно-научен совет на Електротехнички факултет – проф. Ристо
Дамбов.
2. Донесување Одлука за утврдување на листа на кандидати за избор на
декан на Електротехнички факултет.
3. Донесување Одлука за утврдување на кандидат/и за избор на
проректор на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
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4. Донесување Одлука за избор во звање асистент-докторанд на Маја
Кукушева-Панева од областа електронски компоненти и теорија на
информации и комуникаци.
5. Донесување Одлука за избор во звање асистент-докторанд на Билјана
Читкушева-Димитровска од областа електротехника и компјутерска
контрола на комплексни индустриски процеси.
6. Донесување Одлука за прифаќање на рецензија за Практикум задачи
и вежби по предметот Микропроцесорски системи, излезена во
Универзитетски билтен број 150, јули 2015 г.
7. Донесување Одлука по поднесено Барање за отсуство за учество на
XLII Симпозиум – SYMOPIS 2015 , Р. Србија, од проф. д-р Татјана
А. Пачемска.
8. Донесување Одлука по поднесено Барање за отсуство за учество на
конференција – Варна, Р.Бугарија, од проф. д-р Влатко Чингоски.
9. Донесување Одлука по поднесено Барање за отсуство за учество на
Меѓународно советување – Сокобања, Р. Србија, од проф. д-р Влатко
Чингоски.
10. Донесување Одлука по поднесено Барање за отсуство за учество на
Меѓународно советување – Белград, Р. Србија, од проф. д-р Влатко
Чингоски.
11. Донесување Одлука по поднесено Барање за отсуство за учество на
9. Советување на МАКО-СИГРЕ 2015, Охрид, од проф. д-р Влатко
Чингоски.
12. Донесување Одлука за одобрување на тема за втор циклус студии по
поднесена пријава од студентот Аце Панев.
13. Барања од студенти.
14. Разно.
Донесени одлуки:
–– Одлука за верификација на мандат за внатрешен член на Наставнонаучен совет на Електротехнички факултет – проф. Ристо Дамбов.
–– Одлука за утврдување на листа на кандидати за избор на декан на
Електротехнички факултет.
–– Одлука за утврдување на кандидат/-и за избор на проректор на
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за избор во звање асистент-докторанд на Маја КукушеваПанева од областа електронски компоненти и теорија на информации
и комуникаци.
–– Одлука за избор во звање асистент-докторанд на Билјана ЧиткушеваДимитровска од областа електротехника и компјутерска контрола на
комплексни индустриски процеси.
–– Одлука за прифаќање на рецензија за Практикум задачи и вежби по
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

предметот Микропроцесорски системи, излезена во Универзитетски
билтен број 150, јули 2015 г.
Одлука по поднесено Барање за отсуство за учество на XLII
Симпозиум – SYMOPIS 2015, Р. Србија, од проф. д-р Татјана А.
Пачемска.
Одлука по поднесено Барање за отсуство за учество на конференција
– Варна, Р.Бугарија, од проф. д-р Влатко Чингоски.
Одлука по поднесено Барање за отсуство за учество на Меѓународно
советување – Сокобања, Р. Србија, од проф. д-р Влатко Чингоски.
Одлука по поднесено Барање за отсуство за учество на Меѓународно
советување – Белград, Р. Србија, од проф. д-р Влатко Чингоски.
Одлука по поднесено Барање за отсуство за учество на 9. Советување
на МАКО-СИГРЕ 2015, Охрид, од проф. д-р Влатко Чингоски.
Одлука за одобрување на тема за втор циклус студии по поднесена
пријава од студентот Аце Панев.
Одлука за ставање на студии во мирување, Роберт Манасиев.
Одлука за ставање на студии во мирување, Петре Стафанов.
Одлука за ставање на студии во мирување, Герче Батески.
Одлука за повторно запишување на испишан студент Никола Панев.
Одлука за активирање на студии Герасим Младенов.
Одлука за активирање на студии Игор Мијалов.
Одлука за активирање на студии Сашо Витановски.
Одлука за продолжување на студии Методи Николов.
Предлог-одлука за префрлување Владимир Ристевски.
Предлог-одлука за префрлување Ангела Донева.
Предлог-одлука за префрлување Никола Тодоровски.
Предлог- одлука за префрлување Душко Плешков.
Предлог-одлука за признавање на испити Мартин Николовски.
Одлука за префрлување во вонреден, Горан Крстиќ.
Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга, Сашо
Витановски.
Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга, Герасим
Младенов.
Одлука за продолжување на студии Тоше Трајчевски.

Дневен ред од седницата на 10.9.2015 година – 95. седница
Усвојување на записникот од претходната 94. седница на ННС
1. Донесување Одлука за замена на член во Одборот за соработка
и доверба со јавноста на Електротехничкиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Донесување Одлука за корекција на одлуката за покриеност на
наставата за прв циклус студии.
3. Донесување Одлука за корекција на Oдлуката за покриеност на
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наставата за втор циклус на студии.
4. Разгледување на состојбата на активни студенти по насоки, број на
студенти по насоки кои имаат услов за упис во погорна година, во
академската 2015/2016.
5. Барање за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова - Пачемска.
6. Донесување Одлука за утврдување на листа на кандидати кои имаат
поднесено пријави за изработка на завршен испит/дипломски труд.
7. Барања од студенти.
8. Разно.
Донесени одлуки:
–– Oдлука за замена на член во Одборот за соработка и доверба со
јавноста на Електротехнички факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
–– Oдлука за корекција на Oдлуката за покриеност на наставата за прв
циклус на студии.
–– Oдлука за корекција на Oдлуката за покриеност на наставата за втор
циклус студии.
–– Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за
Велика Британија.
–– Одлука за утврдување на листа на кандидати кои имаат поднесено
пријави за изработка на завршен испит/дипломски труд.
–– Одлука за активирање на студии Ташков Ѓорѓи.
–– Одлука за активирање на студии Бојковски Кристијан.
–– Одлука за префрлување во вонреден Јован Илиев.
–– Предлог-одлука за префрлување за Александар Петров.
–– Предлог-одлука за префрлување за Ванчо Настов.
–– Одлука за префрлување во вонреден Александар Насевски.
–– Одлука за активирање на студии Станојче Трајков.
–– Одлука за активирање на студии Игор Мијалов.
–– Одлука за активирање на студии Горан Андонов.
–– Одлука за продолжување на 4-год. студии Александар Стојманов.
–– Одлука за премин на друга студиска програма Зорица Ристова.
–– Одлука за премин на друга студиска програма Даниела Горгиева.
–– Предлог-одлука за префрлување за Благојче Мицевски.
–– Одлука за префрлување во вонреден Виктор Савевски.
–– Предлог-одлука за префрлување Методи Николов.
–– Одлука за префрлување во вонреден Игор Мијалов.
–– Одлука за префрлување Димитрие Данаиловиќ.
–– Одлука за активирање на студии Александар Стојманов.
–– Одлука за активирање на студии Тоше Трајчевски.
Дневен ред од седницата на 18.9.2015 година – 96. седница
Усвојување на записникот од претходната 95. седница на ННС
1. Донесување Одлука за избор на продекан на Електротехничкиот
факултет.
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Донесени одлуки:
–– Oдлука за избор на продекан на Електротехнички факултет.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Дневен ред од седницата на 14.10.2015 година – 97. седница
Усвојување на записникот од претходната 96. седница на ННС
Донесување Одлука за утврдување на составот на ННС на
Електротехнички факултет за зимски семестар во академската
2015/2016 година.
Донесување Одлука започнување постапка за избор на наставник во
насловно звање на Електротехничкиот факултет
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија
за скрипта по предметот Системи за квалитет и стандарди во
електротехника.
Донесување Одлука за формирање на нова лабораторија на
Електротехнички факултет со наслов Лабораторија за разводни
постројки.
Донесување Одлука за корекција на Правилникот за внатрешна
организација и работење на Електротехнички факултет со додавање
на нова лабораторија.
Донесување Одлука за промена на член во Комисија за признавање
на испити.
Донесување Одлука за замена на член во Одборот за соработка
и доверба со јавноста на Електротехничкиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од редот на студентите.
Донесување Одлука за усвојување на рецензија за ракописот под
наслов „Роботика и автоматизација“ од проф. д-р Сашо Гелев.
Донесување Одлука за определување на ментори по генерации за
студентите на Електротехнички факултет.
Донесување Одлука за реализација на теренска практична настава
за студентите од седми семестар на студиската програма Обновливи
извори на енергија, Радовиш и Штип, во рамките на геотермалниот
систем „Геотерма“ во Кочани.
Барање за отсуство за проф. д-р Влатко Чингоски за Скопје во период
од 09 -10.10.2015 година.
Барања од вработени.
Информации од Ректорска управа и Сенат.
Разно.

Донесени одлуки:
–– Oдлука за утврдување на составот на ННС на Електротехнички
факултет за зимски семестар во академската 2015/2016 година.
–– Oдлука за започнување постапка за избор на наставник во насловно
звање на Електротехничкиот факултет.
–– Oдлука за формирање на рецензентска комисија за скрипта по
предметот Системи за квалитет и стандарди во електротехника.
–– Oдлука за формирање на нова лабораторија на Електротехнички
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факултет со наслов Лабораторија за разводни постројки.
–– Oдлука за корекција на Правилникот за внатрешна организација
и работење на Електротехнички факултет со додавање на нова
лабораторија.
–– Oдлука за промена на член во Комисија за признавање на испити.
–– Oдлука за замена на член во Одборот за соработка и доверба со
јавноста на Електротехничкиот факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип од редот на студентите.
–– Oдлука за усвојување на рецензија за ракописот под наслов „Роботика
и автоматизација“ од проф. д-р Сашо Гелев.
–– Oдлука за определување на ментори по генерации за студентите на
Електротехнички факултет.
–– Oдлука за реализација на теренска практична настава за студентите
од седми семестар на студиската програма Обновливи извори на
енергија, Радовиш и Штип, во рамките на геотермалниот систем
„Геотерма“ во Кочани.
–– Одлука за отсуство за проф. д-р Влатко Чингоски за Скопје во
период од 9 -10.10.2015 година.
–– Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за
Габрово, Р.Бугарија.
4.

Постигнати резултати на студентите по одделните предмети
Септемвриска прва испитна сесија, 2014

Факултет

Вкупно
пријавени

Електротех.
78
факултет
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

32

36

6

1

2

0

1

45

0

1,28

57,6

41,03 46,1 7,69 1,28 2,56

Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет
Електротех.
факултет
%
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Вкупно
пријавени
38

Не се
Го
јавиле
положиле
на
испитот
испитот

ОЦЕНКА

Го
Не се
јавиле положиле
испитот
на
испитот

5

6

7

8

9

10

15

17

3

2

0

1

0

23

0

2,63

0

60,5

39,4 44,7 7,8 5,26

Годишен извештај

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет

Вкупно
пријавени

Електротех.
31
факултет
%

ОЦЕНКА

Не се
јавиле на
испитот

Го положиле
испитот

5

6

7

8

9

10

21

9

1

0

0

0

0

10

0

0

0

0

32,26

67,7 29,03 3,23

Февруарска прва сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Електротех.
420
факултет
%

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот

ОЦЕНКА
5

6

113 126
26,9

30

7

8

9

10

71

45

40

24

16,90 10,71 9,52 5,71

1

306

0,24

72,8

Февруарска втора сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Електротех.
329
факултет
%

5

6

7

8

9

10

167

77

26

27

22

8

2

160

0,61

48,6

50,7 23,4

7,90

8,21 6,69 2,43

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Електротех.
178
факултет
%

Го
положиле
испитот

Не се
јавиле
на
испитот

ОЦЕНКА

ОЦЕНКА

Не се
јавиле на
испитот

Го
положиле
испитот

5

6

7

8

9

10

98

55

15

5

0

0

5

75

0

0

2,81

42,13

55,06 30,9 8,43 2,81
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Јунска прва испитна сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Електротех.
268
факултет
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

74

70

27

39

38

20

27,6 26,12 10,07 14,55 14,18 7,46

Го
Не се
положиле
јавиле
испитот
на
испитот
0

194

0

72,39

Јунска втора испитна сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Електротех.
453
факултет
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

171

115

54

53

30

26

4

278

11,9

11,7

6,62

5,74

0,88

61,3

37,7 25,3

Септемвриска испитна сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Електротех.
171
факултет
%

Го
Не се
јавиле положиле
испитот
на
испитот

ОЦЕНКА

Го
Не се
јавиле положиле
испитот
на
испитот

5

6

7

8

9

10

87

54

16

4

1

2

7

77

9,3

2,3

0,58

1,17

4,09

45,03

50,8 31,5

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Електротех.
124
факултет
%
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ОЦЕНКА

Не се
јавиле на
испитот

Го
положиле
испитот

5

6

7

8

9

10

57

39

18

0

0

2

8

59

0

0

1,61

6,45

47,58

45,97 31,45 14,52
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6. Техничка опременост
Електротехничкиот факултет во оваа академска година е опремен
и со уште две лаборатории, Соларна А-тест лабораторија донирана
од Владата на Р.Македонија и Лабораторија за производни и разводни
системи и постројки донирана од ЕВН Македонија.
7. 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;
–– има доволен број на санитарни јазли;
–– предавалните се опремени со соодветен мебел;
–– интернет приклучоци се поставени во сите простории.
Бидејќи од октомври 2012 г. во просториите на Електротехнички
факултет се дисперзирани по една насока од Економски факултет
и Филолошки факултет се изведува настава и за студентите од овие
факултети, па честопати се јавува проблем со недостиг од предавални.
8. 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 издавачка 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 2015 година и тоа:
Практикум задачи и вежби микропроцесорски системи Публикувана скрипта (е-библиотека на УГД-Штип, www.ugd.edu.mk ), од
авторот доц. д-р Гоце Стефанов.
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9. Научноистражувачка работа
Проекти во кои се вклучени вработените
Ø Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
Датум
од-до

Опис на активностите во
тек на проектот:
Планирање, водење,
координација на
Функционални простори,
тимот, реализација
тополошки и статистички
раководител на
2013-2015
на истражувањата,
аспекти и примена во
проектот
објавување и презентирање
електротехниката
на резултати од
истражувањата
Планирање, водење,
координација на
тимот, реализација
Mathematics for industry network координатор на
2015-2019
на истражувањата,
(MI-NET)
проект
објавување и презентирање
на резултати од
истражувањата
Наслов на проектот

Позиција

Планирање, водење,
Mathematical
Labyrinth
координација на
- increasing the level of
тимот, реализација
координатор на
2015-2017 knowledge
through
solving
на истражувањата,
проект
објавување и презентирање
mathematical problems(проект
на резултати од
финансиран од ЕU, Erazmus +)
истражувањата
Реализација на
истражувањата,
Ubiquitous INteroperable Care
соработник
2015-2017
објавување и презентирање
for Ageing People (UNCAP)
истражувач
на резултати од
истражувањата
Реализација на
истражувањата,
Adaptive system for assisted and
2015-2016
истражувач
објавување и презентирање
independent living.
на резултати од
истражувањата
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Ø Проф. д-р Влатко Чингоски
Датум
од-до

Наслов на проектот

2013-2015

Функционални
простори, тополошки
и статистички
аспекти и примена во
електротехниката

2015-2017

Mожности и методи
за замена и заштеда на
енергија и зголемување
на енергетската
ефикасност во
хотелската индустрија

Позиција

Опис на активностите во тек
на проектот:

соработник

Реализација на
истражувањата, објавување и
презентирање на резултати од
истражувањата

Планирање, водење,
координација на
раководител
тимот, реализација на
на проектот истражувањата, објавување и
презентирање на резултати од
истражувањата

10. Објавени трудови
Учество на научни собири, конференции, семинари, конгреси
Трудови од наставници и соработници на Електротехнички
факултет
Ø Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
Трудови објавени во списание со ИФ:
1. Sarac Vasilija, Atanasova-Pacemska Tatjana, Minovski Dragan, Cogelja
Goran, Smitkova Miroslava, Schulze Christian (2015) Optimized and
numerical models of electromechanical devices coupled with computation
of performance characteristics. Journal of Electrical Engineering, 66 (1).
pp. 40-46. ISSN 1335-3632 Journal of Electrical Engineering, 2015 (IF=
0, 539, 5-year if) Tomson Reuters –Web of Science
Трудови објавени во меѓународни научни списанија:
1. Vitanova Vasilka, Atanasova-Pacemska Tatjana, Iliev Dean, Pachemska,
Sanja (2015) Factors Affecting the Development of ICT Competencies of
Teachers in Primary Schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences,
191. pp. 1087-1094. ISSN 1877-0428
2. Atanasova-Pacemska Tatjana, Lazarova Limonka, Arsov Jordance,
Pacemska, Sanja, Trifunov Zoran (2015) Determination of the factors
that form the students’ attitude towards mathematics. Istraživanje
matematičkog obrazovanja, VII (12). pp. 1-8. ISSN (p) 2303-4890/ (o)
1986–518X
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Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен уредувачки
одбор:
1. Atanasova-Pacemska Tatjana, Lapevski Martin, Timovski, Riste (2014)
Analytical Hierarchical Process (AHP) method application in the process
of selection and evaluation. In: UNITECH ‘14 - International Scientific
Conference, 21-22 Nov 2014, Gabrovo, Bulgaria.
2. Srebrenkoska Vineta, Mitrev Sasa, Atanasova-Pacemska Tatjana,
Karov Ilija (2014) Lifelong learning for creativity and innovation. In:
UNITECH’14 - International Scientific Conference, 21-22 Nov 2014,
Gabrovo, Bulgaria.
3. Jovanovska Dobrila, Atanasova-Pacemska Tatjana, Lazarova Limonka,
Pacemska Sanja, Kovacheva, Tcveta (2015) USAGE OF WONDERSHARE
QUIZCREATOR In: INFORMATION TECHNOLOGY AND
DEVELOPMENT OF EDUCATION -ITRO 2015- PROCEEDINGS VII,
Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 2015, pp. 129-133. ISBN
978-86-7672-258-7
4. Timovski Riste, Atanasova-Pacemska Tatjana, Rusiti Agim, Sarac,
Vasilija (2015) SEVERAL ASPECTS OF MEASURING PERFORMANCE
OF UNIVERSITY STUDY CYCLES USING DEA. In: INFORMATION
TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT OF EDUCATION -ITRO
2015- PROCEEDINGS VII . Technical Faculty “Mihajlo Pupin”,
Zrenjanin, 2015, pp. 8-13. ISBN 978-86-7672-258-7
5. Atanasova-Pacemska Tatjana, Lazarova Limonka, Arsov Jordance,
Pacemska Sanja, Trifunov Zoran, Kovacheva Tcveta (2015) ATTITUDE
OF SECONDARY STUDENTS TOWARDS MATHEMATICS AND
ITS RELATIONSHIP TO ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS.
In: INFORMATION TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT OF
EDUCATION -ITRO 2015- PROCEEDINGS VII Technical Faculty
“Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 2015, pp. 109-114. ISBN 978-86-7672-258-7
6. Atanasova-Pachemska Tatjana, Lapevski Martin, Timovski Riste (2015)
APPLICATION OF THE AHP IN THE PROCESS OF SELECTION
OF THE BEST MATHEMATICAL SOFTWARE SOLUTIONS, XLII
International Symposium on Operational Research Sym - Op – Is 2015,
Matematicki Institut, SANU ,Proceedings, pp. 655-658
7. Atanasova-Pachemska Tatjana, Mitreva Elena, Lapevski Martin (2015)
APPLICATION OF ECONOMIC - MATHEMATICAL MODELS FOR
ASSESSMENT OF UNEMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE, XLII
International Symposium on Operational Research Sym - Op – Is 2015,
Matematicki Institut, SANU ,Proceedings, pp. 610-614
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Трудови објавени во домашни зборници на трудови
1. Lazarova Limonka, Jolevska-Tuneska Biljana, Atanasova-Pacemska
Tatjana (2014) Comparing of the binomial model and the black-scholes
model for options pricing. Yearbook of the Faculty of Computer Science,
3 (3). pp. 83-87. ISSN 1857- 8691- публикуван во јуни 2015
2. Atanasova-Pacemska Tatjana, Mitreva Elena (2014) Valuation of
factors affecting the unemployment rate of young people in Republic of
Macedonia. Yearbook Faculty of Computer Science, 3 (3). pp. 56-62.
ISSN 1857-8691-публикуван во јуни 2015.
Ø Проф. д-р Влатко Чингоски
А: Трудови објавени во списанија со ИФ:
1. Cingoski Vlatko, Petrevska Biljana, Trajkov Nikola, Golubovski
Roman and Gelev Saso (2015) Energy improvements in the hotel
industry. Jökull Journal, 65 (8). pp. 145-150. ISSN 0449-0576. (IF: 1.633
(2015), 5-year IF: 1.604)
Б:Трудови објавени во меѓународни стручни списанија:
В: Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен
уредувачки одбор:
1. Petrevska Biljana and Cingoski Vlatko (2015) Environmental protection
and energy efficiency concept in five star hotels in Macedonia. In: 6th
International Symposium on Industrial Engineering, SIE 2015, 24-15
Sept 2015, Belgrade, Serbia.
2. Kostadinova Slavica, Panev Ace, and Cingoski, Vlatko (2015) Some
Optimization Methods for Increasing the Energy Efficiency of the Water
Supply Systems. In: Scientific Proceedings of the XII International
Conference Machines, Technologies, Materials. Scientific-Technical
Union of Mechanical Engineering, Varna, Bulgaria, pp. 92-95.
3. Velkov Tomce, Panev Ace, Golubovski Roman, Gelev Saso, Cingoski
Vlatko, Stefanov Goce, Kukuseva, Maja (2015) Ambient Control System
in Greenhouse. In: XX Megunarodni naucno-strucni skup “Informacione
Tehnologije” - Sadasnjost i Buducnost. Informacione Tehnologije, 20
(20). Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnicki fakultet, Podgorica, Crna
Gora, pp. 156-159. ISBN 978-86-85775-16-1.
4. Temelkovski Ordan, GelevSaso, Golubovski Roman, Cingoski Vlatko
and Stefanov Goce (2015) Application of Fuzzy Logic in Control
Systems of Heat Substations. In: XX Megunarodni naucno-strucni skup
“Informacione Tehnologije” - Sadasnjost i Buducnost. Informacione
Tehnologije, 20 (20). Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnicki fakultet,
Podgorica, Crna Gora, pp. 172-175. ISBN 978-86-85775-16-1.
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5. Stefanov Goce, Gelev Saso, Cingoski Vlatko, Sarac Vasilija, and
Golubovski Roman (2015) Determination of Output Characteristics
of Quasi-Resonant Power Converter with Computer Simulation. In:
XX Megunarodni naucno-strucni skup” Informacione Tehnologije” Sadasnjost i Buducnost. Informacione Tehnologije, 20 (20). Univerzitet
Crne Gore, Elektrotehnicki fakultet, Podgorica, Crna Gora, pp. 168-171.
ISBN 978-86-85775-16-1.
6. Kostadinova Slavica, Cingoski Vlatko,  Golubovski Roman, Gelev Saso
(2015) Increasing Energy Efficiency of Water Supply Systems with Pump
Systems Power Factor Improvement. In: XX Megunarodni naucno-strucni
skup” Informacione Tehnologije” - Sadasnjost i Buducnost. Informacione
Tehnologije, 20 (20). Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnicki fakultet,
Podgorica, Crna Gora, pp. 160-163. ISBN 978-86-85775-16-1.
7. Klepov Goran, Cingoski Vlatko, Golubovski Roman, Gelev
Saso, Stefanov Goce (2015) A New Control Method for Induction Motors
in Intermitted Working Regime for Artistic (Music-driven) Fountains. In:
XX Megunarodni naucno-strucni skup” Informacione Tehnologije” Sadasnjost i Buducnost. Informacione Tehnologije, 20 (20). Univerzitet
Crne Gore, Elektrotehnicki fakultet, Podgorica, Crna Gora, pp. 164-167.
ISBN 978-86-85775-16-1.
Г: Трудови објавени на домашни конференции со меѓународно
учество:
1. Cingoski Vlatko, Tanurkov Dimitar, Jovanovski Emil, and Papasterevski
Kosta (2015) Обезбедување на дополнителни услуги во ЕЕС на РМ
од термоблоковите на РЕК Битола. In: Зборник на трудови, 9-то
Советување на МАКО-СИГРЕ. Македонски комитет за големи
електрични системи во СИГРЕ, Скопје. ISBN 978-608-4578-07-9.
2. Kostadinova
Slavica,
Panev
Ace
and
Cingoski
Vlatko (2015) Зголемување на енергетската ефикасност кај
водоснабдителните системи. In: Зборник на трудови, 9-то Советување
на МАКО-СИГРЕ. Македонски комитет за големи електрични
системи во СИГРЕ, Скопје. ISBN 978-608-4578-07-9.
3. Papasterevski Kosta and Cingoski Vlatko (2015) Високо ефикасни
transnorm (TN) асинхрони мотори. In: Зборник на трудови, 9.
Советување на МАКО-СИГРЕ. Македонски комитет за големи
електрични системи во СИГРЕ, Скопје. ISBN 978-608-4578-07-9.
4. Milevski Vasko and Cingoski Vlatko (2014) Енергетски пасивни
објекти за домување. In: Втора меѓународна научна конференција
„Влијанието на научно – технолошкиот развиток во областа на
правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во
Република Македонија”, 30-31 Oct 2014, Skopje, Macedonia.
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5. Kukuseva
Maja,
Citkuseva
Dimitrovska
Biljana,
Velkov
Tomce and Cingoski Vlatko (2014) FEMM како едукативна алатка за
решавање на проблеми од електромагнетизам. In: Втора меѓународна
научна конференција „Влијанието на научно-технолошкиот развиток
во областа на правото, економијата, културата, образованието
и безбедноста во Република Македонија“, 30-31 Oct 2014, Skopje,
Macedonia.
6. Cingoski Vlatko, Golubovski Roman and Dambov Risto (2014) Технички
аспекти и анализа на можности за дистрибуирано производство
и снабдување со електрична енергија кај изолирани енергетски
потрошувачи. In: Energetika - 2014, 16-18 Oct 2014, Struga, Makedonija.
7. Stefanov Goce, Cingoski Vlatko and Stefanova Elena (2014) Моделирање
на DC/DC конвертори за управување на еднонасочни мотори со
компјутерска симулација. In: Energetika 2014, 16-17 Oct 2014, Struga,
Macedonia.
8. Cingoski Vlatko, Golubovski Roman and Dambov Risto (2014) Техноекономска анализа за снабдување со електрична енергија на
изолирани енергетски потрошувачи со користење на програмски
пакет HOMER©. In: Energetika - 2014, 16-18 Oct 2014, Struga,
Makedonija.
Во истиот период подготвен и издаден во електронска верзија е
учебникот:
1. Cingoski, Vlatko (2014) Инженерска економика. ISBN 978-608-244108-5.
Ø Проф. д-р Василија Шарац
Трудови објавени во списание со ИФ:
1. Sarac, Vasilija and Atanasova-Pacemska, Tatjana and Minovski, Dragan
and Cogelja, Goran and Smitkova, Miroslava and Schulze, Christian
(2015) Optimized and numerical models of electromechanical devices
coupled with computation of performance characteristics. Journal of
Electrical Engineering, 66 (1). pp. 40-46. ISSN 1335-3632, Thomson
Routers indexed.
Трудови објавени во меѓународни научни списанија:
2. Sarac, Vasilija and Cvetkovski, Goga (2014) Efficiency optimization of
single phase motor using GA approach. Przegląd Elektrotechniczny, R.
90 (12). pp. 153-156. ISSN 0033-2097, Scopus indexed.
3. Sarac, Vasilija and Minovski, Dragan and Cogelja, Goran (2015)
Computer aided design of simulation and experimental model of buckboost converter. International Journal on Information Technologies &
Security, 7 (1). pp. 25-32. ISSN 1313-8251, Ebsco indexed.
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4. Cogelja, Goran and Minovski, Dragan and Sarac, Vasilija (2015)
Increasing the Attractiveness of Locations for Investment in SHPP in the
Republic of Macedonia. Energetika. pp. 67-72. ISSN 0375-8842
Трудови објавени во домашни списанија:
6. Sarac, Vasilija and Minovski, Dragan and Cogelja, Goran (2015)
Имплементација на опрема за далечинско управување во
трафостаниците во Р. Македонија. Energetika (96). pp. 30-35. ISSN
1409 – 6048.
Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен
уредувачки одбор:
7. Stefanov, Goce and Gelev, Saso and Cingoski, Vlatko and Sarac, Vasilija
and Golubovski, Roman (2015) Determination of Output Characteristics
of Quasi-Resonant Power Converter with Computer Simulation. In:
XX Megunarodni naucno-strucni skup “ Informacione Tehnologije” Sadasnjost i Buducnost. Informacione Tehnologije, 20 (20). Univerzitet
Crne Gore, Elektrotehnicki fakultet, Podgorica, Crna Gora, pp. 168-171.
ISBN 978-86-85775-16-1
8. Stefanov, Goce and Sarac, Vasilija and Kokuseva Paneva, Maja (2015)
Analysis of parallel resonat converters with computer simulations. In:
International Congress: Machines, Technolоgies, Materials, 16-19 Sept
2015, Varna, Bulgaria.
9. Sarac, Vasilija and Stefanov, Goce and Cogelja, Goran (2015) FEM aided
design of performance characteristics of single phase motors. In: 12th
International Conference on Applied Electromagnetics - ПЕС 2015, 31
Aug–02 Sept 2015, Niš, Serbia.
10. Sarac, Vasilija (2015) Application of Simulink in simulation of electrical
machines. In: IT-2015, 23-28 Feb 2015, Žabljak, Crna Gora.
11. Sarac, Vasilija (2015) Implementation of SCADA system in HPP
“Kozjak”. In: IT-2015, 23-28 Feb 2015, Žabljak, Crna Gora
12. R. Timovski, T. Atanasova-Pacemska, A. Rusiti, V. Sarac (2015) “Several
aspects of measuring performance of university study cycles using DEA”,
In: International conference on Information Technology and Development
of Education” Zrenjanin R. Srbia, ITRO, pp. 8-14.
13. Sarac, Vasilija (2014) Примена на софтверски пакети во проектирање на
електрични инсталации. In: Втора меѓународна научна конференција
„Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа на
правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во
Република Македонија“, 30-31 Oct 2014, Skopje, Macedonia.
14. Sarac, Vasilija (2014) Примена на лого контролер во управување
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на машина абкантпреса СTO-400 од апспект на зголемување на
доверливоста и безбедноста на погонот. In: Втора меѓународна
научна конференција „Влијанието на научно-технолошкиот развиток
во областа на правото, економијата, културата, образованието и
безбедноста во Република Македонија“, 30-31 Oct 2014, Skopje,
Macedonia.
Ø Проф. д-р Сашо Гелев
Публикувани трудови во периодот од 1.10.2014 до 30.9.2015
година
1. M.Bogdanoski, D. Bogatinov and S. Gelev “Performance Analysis
of Statistical QoS Routing Schemes for Multihop Wireless Ad Hoc
Networks”, International Journal of Future Generation Communication
and Networking. Vol.7, No.5 (2014), pp. 119-128 (EBSCO).
2. А. Соколовски, С. Гелев, „Мобилна автентификација на корисници
со модерни криптографски методи“, Зборник на трудови на
Втората меѓународна научна конференција „Влијанието на научнотехнолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“,
Евро Балкан, октомври 2014, Скопје, рр.413-422.
3. Ф.Пејоски, Б.Хисени, С.Гелев, „ Можности и предизвици од
влијанието на Cloud Computing врз дигиталната форензика“,
Зборник на трудови на Втората меѓународна научна конференција
„Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа на
правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во
Република Македонија“, Евро Балкан, октомври 2014, Скопје, рр.475483.
4. П.Стојанова, Л.Петреска, С.Гелев, „Влијание на информационите
технологии врз подобрување на конкурентноста на претпријатијата“,
Зборник на трудови на Втората меѓународна научна конференција
„Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа на
правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во
Република Македонија“, Евро Балкан, октомври 2014, Скопје, рр.537546.
5. Л.Петреска, П.Стојанова, С.Гелев, „Развој на социјалните медиуми
и нивното влијание врз е-бизнисот“, Зборник на трудови на
Втората меѓународна научна конференција „Влијанието на научнотехнолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“,
Евро Балкан, октомври 2014, Скопје, рр.547-554.
6. T. Velkov, A. Panev, R. Golubovski, S. Gelev, V. Čingoski, G. Stefanov,
M. K. Paneva, “Sistem za kontrolu ambijenta u stakleniku”, 20 naučno
stručni skup Informacione tehnologije IT’15 23,02-28.02.2015, Žabljak,
Crna Gora.
7. S. Kostadinova, V. Čingoski, R. Golubovski, S. Gelev, “Povečanje
energetske efikasnosti vodovodnih Sistema poboljašanjem faktora snage
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8.

9.

10.

11.

pompnih postrojenja”, 20 naučno stručni skup Informacione tehnologije
IT’15 23,02-28.02.2015, Žabljak, Crna Gora.
8. G. Klepov, V. Čingoski, R. Golubovski, S. Gelev, G. Stefanov, “Novi
metod upravljanja asinhronih motora sa intermitiranim režimom rada
u napajanju artističkih fontana”, 20 naučno stručni skup Informacione
tehnologije IT’15 23,02-28.02.2015, Žabljak, Crna Gora.
9. G. Stefanov, S. Gelev, V. Čingoski, V. Šarac, R. Golubovski
“Određivanje izlaznih karakteristika kvazi’-rezonantnog konvertora
pomoću kompjuterskih simulacija”, 20 naučno stručni skup Informacione
tehnologije IT’15 23,02-28.02.2015, Žabljak, Crna Gora.
10. O. Temelkovski, S. Gelev, R. Golubovski, V. Čingoski, G. Stefanov,
“Primena fazi logike u sistemu upravljanja toplotnim poddtanicama”, 20
naučno stručni skup Informacione tehnologije IT’15 23,02-28.02.2015,
Žabljak, Crna Gora.
11. V. Cingoski, B. Petreska, N. Trajkov, R. Golubovski S. Gelev (2015),
“Energy impruvements in the hotel industry”, Jokull Journal 65(8), pp
145-150 ISSN 0449-0576.

Ø Доц. д-р Гоце Стефанов
Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен
уредувачки одбор:
1. Stefanov, Goce and Gelev, Saso and Cingoski, Vlatko and Sarac,
Vasilija and Golubovski, Roman (2015) Determination of Output
Characteristics of Quasi-Resonant Power Converter with Computer
Simulation. In: XX Megunarodni naucno-strucni skup “ Informacione
Tehnologije” - Sadasnjost i Buducnost. Informacione Tehnologije, 20 (20).
Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnicki fakultet, Podgorica, Crna Gora,
pp. 168-171. ISBN 978-86-85775-16-1.
2. Karadzinov, Ljupco and Stefanov, Goce (2015) Direct Phase Digital
Control Method in Power Inverters Based on Dumping Frequency
Analysis. In: Eurocon 2015, 6-8 Sept 2015, Salamanca, Spain.
3. Sarac, Vasilija and Stefanov, Goce and Cogelja, Goran (2015) FEM aided
design of performance characteristics of single phase motors. In: 12th
International Conference on Applied Electromagnetics - ПЕС 2015, 31
Aug–02 Sept 2015, Niš, Serbia.
4. Stefanov, Goce and Sarac, Vasilija and Kokuseva Paneva,
Maja (2015) Analysis of parallel resonat converters with computer
simulations. In: International Congress: Machines, Technolоgies,
Materials, 16-19 Sept 2015, Varna, Bulgaria.
5. Velkov, Tomce and Panev, Ace and Golubovski, Roman and Gelev,
Saso and Cingoski, Vlatko and Stefanov, Goce and Kukuseva,
Maja (2015) Ambient Control System in Greenhouse. In: XX Megunarodni
naucno-strucni skup “ Informacione Tehnologije” - Sadasnjost i Buducnost.
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Informacione Tehnologije, 20 (20). Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnicki
fakultet, Podgorica, Crna Gora, pp. 156-159. ISBN 978-86-85775-16-1.
6. Temelkovski, Ordan and Gelev, Saso and Golubovski, Roman and Cingoski,
Vlatko and Stefanov, Goce (2015) Application of Fuzzy Logic in Control
Systems of Heat Substations. In: XX Megunarodni naucno-strucni skup
“ Informacione Tehnologije” - Sadasnjost i Buducnost. Informacione
Tehnologije, 20 (20). Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnicki fakultet,
Podgorica, Crna Gora, pp. 172-175. ISBN 978-86-85775-16-1.
7. Klepov, Goran and Cingoski, Vlatko and Golubovski, Roman and Gelev,
Saso and Stefanov, Goce (2015) A New Control Method for Induction
Motors in Intermitted Working Regime for Artistic (Music-driven)
Fountains. In: XX Megunarodni naucno-strucni skup “ Informacione
Tehnologije” - Sadasnjost i Buducnost. Informacione Tehnologije, 20 (20).
Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnicki fakultet, Podgorica, Crna Gora,
pp. 164-167. ISBN 978-86-85775-16-1.
8. Kukuseva, Maja and Citkuseva Dimitrovska, Biljana and Stefanov,
Goce (2015) Overview of Elliptic Curve Integrated Scheme. In: Zbornik
Radova Informacione Tehnologije- Sadasnjost i Buducnost. Univerzitet
Crne Gore, Elektrotehnicki Fakultet, pp. 148-151. ISBN 978-86-8577516-1.
Ø Асс. докторанд Маја Кукушева-Панева
Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен уредувачки
одбор:
1. Velkov, Tomce and Panev, Ace and Golubovski, Roman and Gelev, Saso
and Cingoski, Vlatko and Stefanov, Goce and Kukuseva, Maja (2015)
Ambient Control System in Greenhouse. In: XX Megunarodni naucnostrucni skup “ Informacione Tehnologije” - Sadasnjost i Buducnost.
Informacione Tehnologije, 20 (20). Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnicki
fakultet, Podgorica, Crna Gora, pp. 156-159. ISBN 978-86-85775-16-1.
2. Kukuseva, Maja and Citkuseva Dimitrovska, Biljana and Stefanov,
Goce (2015) Overview of Elliptic Curve Integrated Scheme. In: Zbornik
Radova Informacione Tehnologije- Sadasnjost i Buducnost. Univerzitet
Crne Gore, Elektrotehnicki Fakultet, pp. 148-151. ISBN 978-86-8577516-1.
3. Stefanov, Goce and Sarac, Vasilija and Kukuseva Paneva, Maja (2015)
Analysis of parallel resonat converters with computer simulations. In:
International Congress: Machines, Technolоgies, Materials, 16-19 Sept
2015, Varna, Bulgaria.
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Ø Асс. докторанд Билјана Читкушева-Димитровска
Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен уредувачки
одбор
1. Kukuseva, Maja and Citkuseva Dimitrovska, Biljana and Stefanov,
Goce (2015) Overview of Elliptic Curve Integrated Scheme. In: Zbornik
Radova Informacione Tehnologije- Sadasnjost i Buducnost. Univerzitet Crne
Gore, Elektrotehnicki Fakultet, pp. 148-151. ISBN 978-86-85775-16-1.
Учесник во научноистражувачки проект
Cingoski, Vlatko and Petrevska, Biljana and Gelev, Saso and Golubovski,
Roman and Citkuseva Dimitrovska, Biljana and Trajkov, Nikola and Velkov,
Tomce (2015) Mожности и методи за замена и заштеда на енергија и
зголемување на енергетската ефикасност во хотелската индустрија.
11.Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Реден Име и презиме
бр.

Звање

1

Д-р Гоце Стефанов

доцент

2

М-р Маја Кукушева
Панева

Асистент
докторанд

3

М-р Билјана
Читкушева
Димитровска

Асистент
докторанд

Област
Интегрирана
електроника и
Електронски
компоненти
Електронски
компоненти и Теорија
на информациии
комуникаци”
Електротехника
и Компјутерска
контрола на
комплексни
индустриски процеси

Избор/
реизбор
избор

избор

избор

12. Други активности
•

•
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Одржано предавање од страна на проф. д-р Ана Вукелиќ, редовен
професор на Универзитетот во Загреб, Република Хрватска, на тема
„Користење на програмскиот пакет Мaxima за нумерички методи и
програмирање во науката и техниката“.
Одржано предавање од страна на проф. д-р Кирил Христовски,
вонреден професор на Државниот универзитет во Аризона, САД, на
тема „Влијанието на климатските промени врз водените ресурси во
Република Македонија“.

Годишен извештај

•
•

Реализиран студиски престој од страна на проф. д-р Кирил Христовски
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во периодот од 12.5.2015
година до 8.6.2015 година.
Реализирана теренска пракса за студентите на Електротехнички
факултет во сите поголеми енергетски објекти во Македонија (ХЕ
„Вруток“- Гостивар, Хидросистем „Злетовица“ – Пробиштип).
Декан,
проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА В.Д. ДЕКАНОТ НА
ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ЗА 2014/2015 ГОД.
1. Вовед
Филмската академија е основана со Закон за дополнување на
Законот за основање на државен Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
(„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 на студии на студиските програми:
Филмска режија, Филмска продукција и Филмска музика.
Наставата од првиот 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.
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 2014/2015 година
на I (прв) циклус студии беа запишани вкупно 16 студенти.
-Декан - избор на декан
Во извештајниот период раководната функција в.д. декан
на Филмската академија ја вршеше проф. д-р Антонио Митриќески, во
звање вонреден професор.
2. Структура
- број на вработени: наставници, соработници и административен
кадар
Во извештајниот период има ангажирано наставници од други
универзитети и наставници од други единици на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
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Реден Презиме и име
број

Звање

1.

вон. проф.

Во редовен Со
работен
договор за
однос
ангажирање
      
да

вон. проф.

      

вон. проф.

од Музичка
академија

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

проф. д-р Антонио
Митриќески
проф. м-р Роберт
Јанкуловски
проф. м-р. Антонијо
Китановски
м-р Сибел Јакуповиќ
м-р Драгана Лукан
Гоце Кралевски
Саша Станишиќ
Дарко Спасов
Дарко Спасовски-Пацки
Марија Манева
Ванчо Павлов
м-р Снежана Бардарова
Милена Цацкова

секретар
технички
секретар
референт за
студентски
прашања

да

да
да
да

да
да
да
да
да
да

да

3. Катедри
-   Катедри во состав на Академијата
Во извештајниот период беше во постапка формирањето на три
катедри со следните активности.
3.1.Катедрата за филмскa 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.
3.2. Катедрата за филмскa режија
Катедрата за филмскa 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.
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3.3. Катедрата за филмска музика
Катедрата за филмска музика ги има дејностите на сите аспекти
за звук во филм. На 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.
4. Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот
уметнички совет на Филмската академија
Во извештајниот период се опфатени седниците на Наставо-научниот
и уметнички совет од одржаната втора седница.
Дневен ред од 2. седница на ННУС, одржана на 3.11.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната 1. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Филмската академија од 8.10.2014 година.
1. Донесување Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата
на деканот на Филмската академија.
2. Донесување Одлука за утврдување на потреба за распишување на
конкурс.
3. Барање за признавање на испити од студентoт Никола Биџовски
запишан на студиската програма Филмска продукција.
4. Барање за признавање на испити од студентoт Taња Симоновска
запишана на студиската програма Филмска режија.
5. Барање за признавање на испити од студентoт Радован Петровиќ,
запишан на студиската програма Филмска режија.
6. Барање за признавање на испити од студентoт Горазд Радески, запишан
на студиската програма Филмска музика.
Донесени одлуки на седницaта
Записникот од одржаната 1. седница на Наставно-научниот уметнички
совет на Филмската академија од 8.10.2014 година беше усвоен во целост
без забелешки и дополнувања.
–– Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на деканот
на Филмската академија за учебната 2013/2014 година.
–– Одлука за утврдување на потреба од распишување на конкурс за
избор на двајца наставници во насловно звање доцент за наставнонаучните области: 60803 „TВ сценарио” - еден извршител и 60805
„Звук и музика” -еден извршител.
–– Предлог- одлука за признавање на испити од друг универзитет на
студентoт Никола Биџовски.
–– Предлог-одлука за признавање на испити од друг факултет на
студентoт Taња Симоновска запишана на студиската програма
Филмска режија.
–– Предлог-одлука за признавање на испити од друг универзитет на
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студентoт Радован Петровиќ, запишан на студиската програма
Филмска режија.
–– Предлог-одлука за признавање на испити од друг универзитет на
студентот Горазд Радески, запишан на студиската програма Филмска
музика.
Дневен ред од 3. седница на ННУС, одржана на 15.12.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната 2. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Филмската академија од 3.11.2014 година.
1. Донесување Одлука за ангажирање на м-р Драгана Лукан како
стручњак од пракса по предметот Основи на филмска продукција 2.
2. Донесување на одлука за ангажирање на Саша Станишиќ како
стручњак од пракса по предметот Основи на филмска и ТВ режија 2.
3. Донесување Одлука за ангажирање на м-р Дарко Спасов   како
стручњак од пракса по предметот Основи на камера 2.
Донесени одлуки на седницaта
Записникот од одржаната 2. седница на Наставно-научниот уметнички
совет на Филмската академија од 3.11.2014 година беше усвоен во целост
без забелешки и дополнувања.
–– Oдлука за ангажирање на м-р Драгана Лукан како стручњак од пракса
по предметот Основи на филмска продукција 2, во летниот семестар
на учебната 2014/2015 година.
–– Oдлука за ангажирање на Саша Станишиќ како стручњак од пракса по
предметот Основи на филмска и ТВ режија 2, во летниот семестар на
учебната 2014/2015 година.
–– Oдлука за ангажирање на м-р Дарко Спасов како стручњак од пракса
по предметот Основи на камера 2, во летниот семестар на учебната
2014/2015 година.
Дневен ред од 4. седница на ННУС, одржана на 05.2.2015 год.
Усвојување на записникот од одржаната 3. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Филмската академија од 15.12.2014 година.
1. Донесување Одлука за утврдување на бројот и составот на Наставнонаучниот уметнички совет на Филмската академија при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип за летниот семестар на учебната 2014/2015
година.
2. Донесување Одлука за покриеност на наставата на Филмската
академија при Универзитетот„Гоце Делчев“ во Штип во летниот
семестар на учебната 2014/2015 година.
3. Донесување Предлог-одлука за зголемување на износот на авторски
хонорар за 20 % (дваесет) отсто на ангажираните лица во летниот
семестар на учебната 2014/2015 година на Филмската академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
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4. Барање за признавање на испити од студентoт Ристо Алчинов
запишан на студиската програма Филмска музика.
5. Донесување Одлука за преземање на обврски на студиските
програми: Филмска продукција, Филмска режија и Филмска музика за
генерацијата 2014/2015 од I (прв) семестар за предметите: Основи на
музика и тон во филмот 1, Oснови на камера 1 и Основи на филмска
продукција 1.
6. Донесување Одлука за утврдување на потребата за распишување
на конкурс за избор на 3 (тројца) наставници во насловно-звање –
насловен доцент на Филмската академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
7. Донесување Одлука за определување на лице за постапување по
предлози и претставки на Филмската академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
Донесени одлуки на седницaта
Записникот од одржаната 3. седница на Наставно-научниот уметнички
совет на Филмската академија од 15.12.2014 година беше усвоен во целост
без забелешки и дополнувања.
–– Oдлука за утврдување на бројот и составот на Наставно-научниот
уметнички совет на Филмската академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип за летниот семестар на учебната 2014/2015 година.
–– Oдлука за покриеност на наставата на Филмската академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во летниот семестар на
учебната 2014/2015 година.
–– Предлог-одлука за зголемување на износот на авторски хонорар
за 20% (дваесет) отсто на ангажираните лица во летниот семестар
на учебната 2014/2015 година на Филмската академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Предлог-одлука за признавање на испити од друг универзитет на
студентoт Ристо Алчинов запишан на студиската програма Филмска
музика.
–– Одлука за преземање на обврски на студиските програми: Филмска
продукција, Филмска режија и Филмска музика за генерацијата
2014/2015 од I (прв) семестар за предметите: Основи на музика и тон
во филмот 1, Oснови на камера 1 и Основи на филмска продукција 1.
–– Одлука за утврдување на потребата за распишување на конкурс
за избор на 3 (тројца) наставници во насловно звање – насловен
доцент за наставно-научните области: 60803 - TВ сценарио, 60803 Филмска и ТВ режија и 60804 – Продукција на Филмската академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за определување на Ванчо Павлов, секретар на Филмската
академија за овластено лице за постапување по предлози и претставки
на Филмската академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
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4. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети
на единицата
- Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по
одделни предмети
Февруарска втора сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Филмска
академија
%

76

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

2

3

9

29

18

15

2,63 3,95 11,8 38,1 23,6 19,7

Го
Не се
јавиле положиле
испитот
на
испитот
0

74

0

97,3

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015
Факултет
Филмска
академија
%

Вкупно
пријавени
3

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

0

2

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

100

0

66,6 33,3

Јунска прва испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Филмска
академија
%

37

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

4

1

4

5

9

8

10,8 2,7 10,8 13,5 24,3 21,6

Јунска втора испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Филмска
академија
%

42

Го
Не се
положиле
јавиле
испитот
на
испитот

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

6

4

12

4

4

6

14,2 9,52 28,5 9,5 9,5 14,2

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот
6

27

16,2

72,9

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот
6

30

14,2

71,4
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Септемвриска испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Филмска
академија
%

6

ОЦЕНКА

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот

5

6

7

8

9

10

0

0

1

1

0

3

1

5

0

0

0

50

16,6

83,3

16,6 16,6

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Филмска
академија
%

4

ОЦЕНКА

Не се
јавиле на
испитот

Го
положиле
испитот

5

6

7

8

9

10

0

1

0

0

0

2

1

3

0

25

0

0

0

50

25

75

6. Техничка опременост
- Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на
Академијата
1. Име на лабораторија/предавална/амфитеатар/кабинет
Р.бр. Вид на опрема

Количина

1.

проектор – предавална 1
LCD телевизор - кабинет

1
1

3.

Видео камера Canon XH A1s

1

Видео камера Sony DCR-SR32

1

Видео камера Sony DCR-SR32Е

1

Сталка за камера Star 64

1

Фотоапарат EOS 450D

1

2.
4.
5.
6.
7.

7. Просторни услови
Филмската академија располага со една предавална (предавална 1) со
површина од 59 метри квадратни и канцелариски простор/лабораториja
со површина од 31 метри квадратни и две канцеларии на Деканската
управа со површина од 42,67 метри квадратни (деканска канцеларија од
11,40 метри квадратни и канцеларија на технички секретар од 31,27 метри
квадратни). Вкупната површина на просторните услови со кои располага
Филмската академија во просториите на Мултимедијалниот центар при
Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип изнесува 132,67 метри квадратни.
В.Д. декан,
проф. д-р Антонио Митриќески
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНОТ НА
ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ЗА 2014/2015 ГОДИНА
1. Вовед
Ликовната академија е основана со Закон за дополнување на Законот
за основање на државен Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип („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 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 студии на студиската
програма Класично сликарство.
Наставата од првиот циклус 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 обезбеден 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.
Во извештајниот период на учебната 2014/2015 година на I (прв) циклус
студии беа запишани вкупно 18 студенти.
Декан - избор на декан
Во извештајниот период раководната функција - в.д. декан на
Ликовната академија ја извршуваше проф. д-р Никола Смилков во
периодот од април 2014 година до мај 2015 година. Од мај 2015 година
заклучно до 30 август 2015 година функцијата в.д. декан на Ликовната
академија ја извршуваше проф. д-р Катерина Деспот, а од 1.9.2015 година
е избрана на функцијата декан на Ликовната академија.
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2. Структура
Број на вработени - наставници, соработници,административен
кадар
Реден
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Презиме и име

Звање

вонреден
професор
вонреден
Проф. д-р. Намичев Петар
професор
Доц. м-р Ефремов Јордан
доцент
Доц. м-р. Димитриева Ванѓа
доцент
Доц. м-р Јакимовска Јана
доцент
насловен
Доц. м-р Егоров Игор
доцент
насловен
Доц. м-р Егорова Викторија
доцент
стручњак од
Бондаренко Лариса
пракса
Павлов Ванчо
секретар
технички
Радосављевиќ-Бојчева Марина
секретар
Проф. д-р Деспот Катерина

Во
редовен
работен
однос
да

Со
договор за
ангажирање

дa
да
да
да

да
да
да

да
да

3. Катедри
Катедри во состав на Академијата
На Ликовната академија во извештајниот период немаше формирано
катедри, но во постапка е формирањето на Катедра по класично сликарство
и други катедри.
4. Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот и
уметнички совет на Академијата
Дневен ред на 5. седница на ННУС, одржана на 4.11.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната 4. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 14.10.2014 година.
1. .Одлука за изменување и дополнување на Одлуката со број 410237/5 од 14.10.2014 година за покриеност на наставата на Ликовната
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во летниот и
зимскиот семестар на учебната 2014/2015 на студиската програма
Класично сликарство.
2. Донесување Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата
на деканот на Ликовната академија.
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3. Донесување Одлука за усвојување на План за посетување на практична
настава за студентите на Ликовната академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип.
Одлуки донесени на седницата
Записникот од одржаната 4. седница на Наставно-научниот уметнички
совет на Ликовната академија од 14.10.2014 година беше усвоен во целост
без забелешки и дополнувања.
–– Одлука за изменување и дополнување на Одлуката со број 410237/5 од 14.10.2014 година за покриеност на наставата на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во летниот и
зимскиот семестар на учебната 2014/2015 на студиската програма
Класично сликарство.
–– Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на деканот
на Ликовната академија за 2013/2014 година.
–– Одлука за усвојување на План за посетување на практична настава
за студентите на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
Дневен ред на 6. седница на ННУС, одржана на 25.11.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната 5. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 4.11.2014 година.
1. Избор на продекан на Ликовната академија.
2. Одредување ментор на студиската програма Класично сликарство на
Ликовната академија за генерација 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015.
3. Одлука за ангажирање на визитинг-професор (Visiting professor) во
летниот семестар на учебната 2014/2015 година.
Одлуки донесени на седниците
Записникот од одржаната 5. седница на Наставно-научниот уметнички
совет на Ликовната академија од 4.11.2014 година беше усвоен во целост
без забелешки и дополнувања.
––
Одлука за избор на продекан на Ликовната академија.
–– Одлука за одредување на ментори на студиската програма Класично
сликарство на Ликовната академија за генерација 2012/2013,
2013/2014 и 2014/2015.
–– Одлука за ангажирање на визитинг-професор (Visiting professor)
проф. Лариса Бондаренко од Украина во летниот семестар на
учебната 2014/2015 година.
Дневен ред на 7. седница на ННУС, одржана на 10.12.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната 6. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 25.11.2014 година.
1. Давање на мислење за произнесување за воведување на државен
испит за студентите на Универзитетите во Р. Македонија.
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2. Одлука за надоместок на патни (авионски) трошоци во зимскиот
семестар на учебната 2014/2015 година за лицето Лариса Бондаренко,
ангажирана како стручњак од праксата, односно уметник на
Ликовната академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
3. Одлука за усвојување на Барањето за финансирање на
научноистражувачки проект.
Одлуки донесени на седниците
Записникот од одржаната 6. седница на Наставно-научниот уметнички
совет на Ликовната академија од 25.11.2014 година беше усвоен во целост
без забелешки и дополнувања.
–– Одговор по барање на Ректорска управа за мислење за воведување на
државен испит на високообразовните институции во РМ.
–– Одлука за надоместок на патни (авионски) трошоци во зимскиот
семестар на учебната 2014/2015 година за лицето Лариса Бондаренко,
ангажирана како стручњак од праксата, односно уметник на
Ликовната академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за усвојување на Барањето бр.0405-2/5 од 8.12.2014 година,
поднесено од носителот на научниот проект проф. д-р Никола
Смилков за финансирање на научноистражувачки проект.
Дневен ред на 8. седница на ННУС, одржана на 29.1.2015 год.
Усвојување на записникот од одржаната 7. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 10.12.2014 година.
1. Одлука за усвојување на веродостојноста на презентираните податоци
за користење на принципот на работа на флексибилно работно време
(ФРВ) на наставниците на Ликовната академија при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип.
2. Одлука за утврдување на бројот и составот на Наставно-научниот
совет на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип за летниот семестар на учебната 2014/2015 година.
3. Одлука за предлагање на број на студентите кои ќе се запишат во I
(прва) година на I (прв) циклус на студии на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2015/2016 година.
4. Одлука за избор на секретар на Ликовната академија.
5. Одлука за покриеност на наставата на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во летниот семестар на учебната
2014/2015 година на студиската програма Класично сликарство.
6. Предлог-одлука за зголемување на износот на авторски хонорар за
20% (дваесет) отсто на ангажираните лица во летниот семестар на
учебната 2014/2015 година на Ликовната академија при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип.
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Одлуки донесени на седниците
Записникот од одржаната 7. седница на Наставно-научниот уметнички
совет на Ликовната академија од 10.12.2014 година беше усвоен во целост
без забелешки и дополнувања.
–– Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на работа на флексибилно
работно време (ФРВ) на наставниците на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
–– Одлука за утврдување на бројот и составот на Наставно-научниот
совет на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип за летниот семестар на учебната 2014/2015 година.
–– Одлука за предлагање на број на студентите кои ќе се запишат во I
(прва) година на I (прв) циклус на студии на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2015/2016 година.
–– Одлука за избор на Ванчо Павлов за секретар на Ликовната академија.
–– Одлука за покриеност на наставата на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во летниот семестар на учебната
2014/2015 година на студиската програма Класично сликарство.
–– Предлог-одлука за зголемување на износот на авторски хонорар
за 20% (дваесет проценти) на ангажираните лица во летниот
семестар на учебната 2014/2015 година на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Дневен ред на 9. седница на ННУС, одржана на 25.2.2015 год.
Усвојување на записникот од одржаната 8. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 29.1.2015 година.
1. Донесување Одлука за признавање на испити на студенти.
Одлука донесена на седницата
Записникот од одржаната 8. седница на Наставно-научниот уметнички
совет на Ликовната академија од 29.1.2015 година беше усвоен во целост
без забелешки и дополнувања.
–– Предлог-одлука за признавање на испити
Дневен ред на 10. седница на ННУС, одржана на 10.3.2015 год.
Усвојување на записникот од одржаната 9. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 25.2.2015 година.
1. Донесување на Предлог-одлука за усвојување на студиската програма
Конзервација и реставрација.
2. Разгледување на Барање за отсуство на доц. м-р Јана Јакимовска.
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Одлуки донесени на седниците
Записникот од одржаната 9. седница на Наставно-научниот уметнички
совет на Ликовната академија од 25.2.2015 година беше усвоен во целост
без забелешки и дополнувања.
–– Одлука за усвојување на предлог студиската програма Конзервација
и Реставрација на Ликовната академија.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. м-р Јана Јакимовска за
учество на Ликовна колонија.
Дневен ред на 11. седница на ННУС, одржана на 24.3.2015 год.
Усвојување на записникот од одржаната 10. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 10.3.2015 година.
1. Донесување Одлука за одобрување на соработка и надоместок на
трошоците за сместување на лицето Матео Перасович, декан на
Уметничката академија во Сплит, Р.Хрватска.
2. Донесување Одлука за ставање на студиската програма Класично
сликарство - Скопје во мирување.
3. Разгледување на Барање за отсуство на проф. д-р Никола Смилков
вработен како декан на Ликовната академија при Универзитет „Гоце
Делчев” – Штип;
4. Распишување на Конкурс за избор во насловно звање насловен
доцент, поле - хуманистички науки, област - историја на уметност,
дисциплина на истражување - 60602 Средновековна византиска
уметност.
5. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката со број 240236/7 од 29.1.2015 година за покриеност на наставата на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во летниот
семестар на учебната 2014/2015 на студиската програма Класично
сликарство.
Одлуки донесени на седниците
Записникот од одржаната 10. седница на Наставно-научниот
уметнички совет на Ликовната академија од 10.3.2015 година беше усвоен
во целост без забелешки и дополнувања.
–– Одлука за одобрување на соработка и надоместок на трошоците
за сместување на лицето Матео Перасович, декан на Уметничката
академија во Сплит, Р.Хрватска.
–– Одлука за ставање на студиската програма Класично сликарство Скопје во мирување.
–– Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Никола Смилков за
патување во странство.
–– Одлука за утврдување на потребата за распишување на Конкурс за
избор на (1) еден наставник во насловно звање насловен доцент, поле
- хуманистички науки, област - историја на уметност, дисциплина на
истражување - 60602 Средновековна византиска уметност.
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–– Одлука за изменување и дополнување на Одлуката со број 240236/7 од 29.1.2015 година за покриеност на наставата на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во летниот
семестар на учебната 2014/2015 на студиската програма Класично
сликарство.
Дневен ред на 12. седница на ННУС, одржана на 9.4.2015 год.
Усвојување на записникот од одржаната 11. седница на Наставно научниот уметнички совет на Ликовната академија од 24.3.2015 година.
1. Разгледување на Одлуката за дополнување на Правилникот за
внатрешните односи и работењето на Ликовната академија со бр.
0202-362/20 од 19.3.2015 година.
2. Разгледување на Одлуката за внатрешната организација на единица
на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип со бр. 0204-410/1 од
30.3.2015 година.
3. Одлука за овластување на секретар за водење на претставки и
предлози.
Одлука донесена на седницата
Записникот од одржаната 11. седница на Наставно-научниот
уметнички совет на Ликовната академија од 24.3.2015 година беше усвоен
во целост без забелешки и дополнувања.
–– Одлука за определување на Ванчо Павлов, секретар на Ликовната
академија за овластено лице за постапување по претставки и предлози.
Дневен ред на 13. седница на ННУС, одржана на 5.5.2015 год.
Усвојување на записникот од 12. седница на Наставно-научниот
уметнички совет на Ликовната академија од 9.4.2015 година.
1. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлуката број
2402-36/4 од 29.1.2015 година за утврдување на бројот и составот на
Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија за
летниот семестар на учебната 2014/2015 година.
2. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Правилникот
за внатрешните односи и работењето на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник
број 32/14).
3. Донесување Одлука за утврдување предлог-кандидат за избор на
ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
4. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
конкурс за избор на наставник во насловно звање доцент.
5. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на еден наставник во насловно звање доцент за наставно - научната
област средновековна византиска уметност, по Конкурсот од 21
април 2015 година.
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Одлуки донесени на седницата
Записникот од одржаната 12. седница на Наставно-научниот
уметнички совет на Ликовната академија од 9.4.2015 година беше усвоен
во целост без забелешки и дополнувања.
–– Одлука за изменување и дополнување на Одлуката број 2402-36/4 од
29.1.2015 година за утврдување на бројот и составот на Наставнонаучниот и уметнички совет на Ликовната академија за летниот
семестар на учебната 2014/2015 година.
–– Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешните
односи и работењето на Ликовната академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник број 32/14).
–– Одлука за утврдување предлог-кандидат за избор на ректор на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на наставник во насловно звање доцент за наставно-научната
област средновековна византиска уметност, по Конкурсот од 21
април 2015 година.
–– Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на еден
наставник во насловно звање доцент за наставно-научната област
средновековна византиска уметност, по Конкурсот од 21 април 2015
година.
Дневен ред на 14. седница на ННУС, одржана на 3.6.2015 год.
Усвојување на записникот од одржаната 13. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 5.5.2015 година.
1. Одлука за покриеност на наставата на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во зимскиот семестар на
учебната 2015/2016 година на студиската програма Класично
сликарство.
Одлуки донесени на седницата
Записникот од одржаната 13. седница на Наставно-научниот
уметнички совет на Ликовната академија од 5.5.2015 година беше усвоен
во целост без забелешки и дополнувања.
–– Одлука за покриеност на наставата на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во зимскиот семестар на
учебната 2015/2016 година на студиската програма Класично
сликарство.
Дневен ред на 15. седница на ННУС, одржана на 25.6.2015 год.
Усвојување на записникот од одржаната 14. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 3.6.2015 година.
1. Одлука за покриеност на наставата на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во летниот семестар на учебната
2015/2016 година на студиската програма Класично сликарство.
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2. Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
нови студенти во I (прва) година на I (прв) циклус на универзитетски
(академски) студии во учебната 2015/2016 година на Ликовната
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
3. Одлука за формирање на комисии 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 2015/2016
на Ликовната академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
4. Одлука за додавање на предмет.
5. Одлука за потврдување на валидноста на студиската програма
Класично сликарство 2012/2013 и студиската програма Класично
сликарство2014/2015.
Одлуки донесени на седницата
Записникот од одржаната 14. седница на Наставно-научниот
уметнички совет на Ликовната академија од 3.6.2015 година беше усвоен
во целост без забелешки и дополнувања.
–– Одлука за покриеност на наставата на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во летниот семестар на учебната
2015/2016 година на студиската програма Класично сликарство.
–– Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
нови студенти во I (прва) година на I (прв) циклус на универзитетски
(академски) студии во учебната 2015/2016 година на Ликовната
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за формирање на комисии 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 2015/2016
на Ликовната академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за додавање на предметите: Вајарски техники на проф. д-р
Никола Смилков на студиската програма Класично сликарство
2012/2013 година во IV семестар и Етика на доц. м-р Трајче Стојанов
на студиската програма Класично сликарство во II семестар.
–– Одлука за потврдување на валидноста на студиската програма
Класично сликарство 2012/2013 и студиската програма Класично
сликарство 2014/2015.
Дневен ред на 16. седница на ННУС, одржана на 6.7.2015 год.
Усвојување на записникот од одржаната 15. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 25.6.2015 година.
1. Одлука за започнување на постапка за избор на декан на Ликовната
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Барање за отсуство од доц. м-р Ванѓа Димитријева, вработена како
доцент на Ликовната академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип.
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Одлуки донесени на седницата
Записникот од одржаната 15. седница на Наставно-научниот
уметнички совет на Ликовната академија од 25.6.2015 година беше усвоен
во целост без забелешки и дополнувања.
–– Одлука за започнување на постапка за избор на декан на Ликовната
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. м-р Ванѓа Димитријева
за учество со традиционални костими во проектот „Крушево етноград”, организирана од Националната установа историски музеј
– Крушево.
Дневен ред на 17. седница на ННУС, одржана на 18.8.2015 год.
Усвојување на записникот од одржаната 16. седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 6.7.2015 година.
1. Донесување Одлука за утврдување на надомест за исплата на
членовите на Комисијата за проверка на знаења и умеења.
2. Донесување Одлука за утврдување на предлог - листа за избор на
декан на Ликовната академија.
3. Донесување Одлука за утврдување предлог-кандидат за избор на
двајца проректори на Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
4. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката со број 240254/3 од 25.6.2015 година за покриеност на наставата на Ликовната
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во зимски и летен
семестар на учебната 2015/2016 на студиската програма Класично
сликарство.
5. Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во насловно звање – насловен доцент.
6. Одлука за формирање на нова рецензентска комисија.
7. Доставување решение и решение за избор на член на рецензентска
комисија.
Одлуки донесени на седницата
Записникот од одржаната 16. седница на Наставно-научниот
уметнички совет на Ликовната академија од 6.7.2015 година беше усвоен
во целост без забелешки и дополнувања.
–– Одлука за утврдување на висината на надоместокот на членовите
на Комисијата за проверка на знаењето и умеењето за пријавените
кандидати на прв циклус студии на Ликовната академија во учебната
2015/2016 година.
–– Одлука за утврдување на листа на кандидати за избор на декан на
Ликовната академија.
–– Одлука за утврдување предлог-кандидат за избор на проректори на
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
–– Одлука за изменување и дополнување на Одлуката со број 2402-
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54/3 од 25.6.2015 година за покриеност на наставата на Ликовната
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип во зимски и летен
семестар на учебната 2015/2016 на студиската програма Класично
сликарство.
–– Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во насловно звање – насловен доцент во
наставно-научната област 22304-Дизајнирање на текстил и облека.
–– Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за изготвување
и поднесување на писмен реферат за пријавената кандидатка по
Конкурсот објавен на 21 април 2015 година, за избор на еден
наставник во насловен доцент за наставно-научната област Историја
на уметност на Ликовната академија.
–– Решение за избор на проф. д-р Петар Намичев за член на Рецензентската
комисија за избор на еден наставник во насловен доцент за наставнонаучната област Средновековна византиска уметност на Ликовната
академија, по Конкурсот објавен на 21 април 2015 година.
5. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети
на академијата
-Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по
одделни предмети
Февруарска втора сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Ликовна
академија

73

%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

7

9

6

17

9

24

9,59 12,3 8,22 23,2 12,3 32,8

Го
Не се
јавиле положиле
испитот
на
испитот
1

65

1,37

89,04

Јунска прва испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Ликовна
академија
%

16

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

0

1

2

1

5

7

0

6,25 12,5 6,25 31,2 43,7

Не се
јавиле на
испитот

Го
положиле
испитот

0

16

0

100
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Јунска втора испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Ликовна
50
академија
%

ОЦЕНКА

Не се
јавиле на
испитот

5

6

7

8

9

10

5

3

6

10

7

19

0

45

10

6

12

20

14

38

0

90

Септемвриска испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Ликовна
21
академија
%

Го
положиле
испитот

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

4

1

6

5

2

3

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот

19,05 4,76 28,5 23,8 9,5 14,2

0

17

0

80,9

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Ликовна
24
академија
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

4

2

4

1

2

6

Не се
јавиле на
испитот

16,6 8,33 16,6 4,17 8,33 25

Го
положиле
испитот

5

15

20,8

62,5

6. Техничка опременост
Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на
Академијата
Р.бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Вид на опрема

Количина

штафелаи
клупи за цртање
маси за цртање
рефлектори
табли (зелена и бела)
столчиња

16
4
7
2
2
15
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7. Просторни услови
Ликовната академија располага со вкупна површина од 231.50 метри
квадратни, во која се сместени две ателјеа (предавални), ателје од 117 метри
квадратни и ателје од 55 метри квадратни. Ликовната академија располага
и со три канцеларии, од кои две се на Деканатска управа кои изнесуваат
25,6 метри квадратни (деканската канцеларија е 15,3 метри квадратни и
канцеларијата на техничкиот секретар е 10,3 метри квадратни). Третата
канцеларија е наменета за професорите од Русија со 15 метри квадратни.
Останатиот простор е во ходник од 9,9 метри квадратни и кујна од 8,10
метри квадратни.
Во иднина е планирано реновирање на овој простор со приспособување
на просторот за канцеларии и отстапување на нова предавална за
реализација на наставата.
8. Објавени трудови
Објавени трудови од вработените на Академијатa
Проф. д-р Kaтерина Деспот
Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт
фактор – 3 (три) поени
		
1. Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2015) MEDITERRANEAN IN
DESIGN INTERIOR AND EXTERIOR. ARTTE Applied Researches
in Technics, Technologies and Education, Faculty of Technics and
Technologies, Trakia University
2. Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2015) LIGHTING AS MELODIES
RESIDENTIAL OBJECTS. ARTTE Applied Researches in Technics,
Technologies and Education, Faculty of Technics and Technologies,
Trakia University
3. Sandeva, Vaska and, Despot Katerina (2015)
IMPACT
OF
WATER IN DESIGNING LANDSCAPE. ARTTE Applied Researches
in Technics, Technologies and Education, Faculty of Technics and
Technologies, Trakia University
4. Sandeva, Vaska and, Despot Katerina (2015) LAND ART - ART OF
LANDSCAPE. ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies
and Education, Faculty of Technics and Technologies, Trakia University
5. Sandeva, Vaska and Despot, Katerina (2015) COMPOSITION OF
FUTURISM IN LANDSCAPE ARCHITECTURE. 15th International
Scientific Conference Sofia Bulgaria,
6. Sandeva, Vaska and Despot, Katerina (2015) DESIGN AS MEDIATOR
BETWEEN THE FORM AND THE REALITY OF THE USER. 15th
International Scientific Conference Sofia Bulgaria,
7. Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2015) MOVMENT AND
RHUTHM IN INDOOR AND OUTDOOR SPACE INDOOR. 15th
International Scientific Conference Sofia Bulgaria,
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8. Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2015) MODERN TRENDS
OF THE 21ST COUNTRY WAY OF LOOKING AT THE DESIGN
DURING ADOLESCENCE. 15th International Scientific Conference
Sofia Bulgaria,			
Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на
меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и
стручно списание – 2 (два) поени
		
1. Sandeva, Vaska and Despot, Katerina (2015) THE POINT WITCH
CONNECTS THE DESIGNER AND VIEWER. XXIV International
Conference Management and quality, Yundula, Bulgaria
2. Sandeva, Vaska and Despot, Katerina (2015) APPLICATION OF WATER
SURFACES IN LANDSCAPE ARCHITECTURE. XXIV International
Conference Management and quality, Yundula, Bulgaria
3. Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2015) LIGHT PERSPECTIVE IN
THE PARK AREAS. XXIV International Conference Management and
quality, Yundula, Bulgaria
4. Despot, Katerina and Sandeva, Vaska (2015) ARTISTIC ELEMENTS AS
THE TOOLS IN THE TEXTILE SURFACES AND UPHOLSTERED
FURNITURE. XXIV International Conference Management and quality,
Yundula, Bulgaria
5. Katerina Despot, Vaska Sandeva (2015) CHARACTERISTICS OF
ANCIENT FURNITURE CORRELATED WITH SCANDINAVIAN
MODERNISAM. International Conference Made in Quality - Made for
success, Sofia, Bulgaria
6. Vaska Sandeva, Katerina Despot, (2015) INDASTRIAL INTERIOR –
STYLE BRAVE. International Conference Made in Quality - Made for
success, Sofia, Bulgaria
7. Katerina Despot, Vaska Sandeva (2015) REPRESENTATION OF
DECORATIVE TYPES IN STIP AND RECOMMENDATIONS FOR
FUTURE GREENING OF THE CITY. International Conference Made
in Quality - Made for success, Sofia, Bulgaria
8. Vaska Sandeva, Katerina Despot,
(2015) ANTHROPOGENIC
LANDSCAPES. International Conference Made in Quality - Made for
success, Sofia, Bulgaria
9. Vaska Sandeva, Katerina Despot, (2015) TEKSTURA KAO SREDSTVO
REORGANIZACIJE PROSTORA. Зборник Факултета ликовних
уметности “УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА”, Белград, Србија
10. Katerina Despot, Vaska Sandeva, (2015) ARHITEKTONSKE ZAVESE
U PROSTORU RAZLOG DRAMATICNOSTI U PROSTORU Зборник
Факултета ликовних уметности “УМЕТНОСТ И ТЕОРИЈА”,
Белград, Србија			
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Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело
на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно
од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/
соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен
носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот
носител – 1 (еден) поен		
1. Sandeva, Vaska and, Despot Katerina (2015) COLOUR AS WINNER
OF EMOTIONS AND HOW BUILDING BLOCK DESIGN. Природни
ресурси и технологии, УГД, ФПТН, Штип
2. Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2015) INDASTRIAL DESIGN
IN CONTEMPORARY SCANDINAVIAN MODERNISAM HOUSING.
Природни ресурси и технологии, УГД, ФПТН, Штип		

––
––
––
––
––
––
––
––
––

Доц. м-р Јана Јакимовска
2015 октомври
Самостојна изложба во рамките на Фестивал ФемАрт, Галерија при
Факултет за ликовни уметности, Приштина, Косово.
Меѓународна групна изложба East meets West (Истокот се среќава со
Западот), Бела ноќ, МКЦ, Скопје.
2015 август
Групна изложба „Во прво лице“, „Магаза“ при НУ Завод и музеј,
Битола, Р. Македонија.
2015 јуни
Групна изложба „Соочување со минатото“, Музеј на Холокаустот,
Скопје, Р. Македонија
Групна изложба „Paratissima Skopje“, МКЦ, Скопје, Македонија
(самостојно и менторско учество).
2015 мај
Групна изложба на отворено „Боите на слободата“, Скопје, Р.
Македонија.
Учество на работилницата „Боите на слободата“ во организација на
Цивил, Скопје, Р. Македонија.
2015 април
Групна изложба „Во прво лице“, НГМ Мала станица, Скопје, Р.
Македонија.
2015, март
Учество на ликовна колонија „Справување со минатото“ во
организација на Цивил и Форум ЗДФ, Вила Енхалон, Струга, Р.
Македонија.

Доц. м-р Јордан Ефремов
–– 2014 год.: Куманово - НУК „Трајко Прокопиев“, самостијна
изложба од проектот „Биопрогресија“ – „Меморија за постанокот“,
поддржано од Министерството за култура на Р. Македонија.
–– 2015 год.: Издадена рецензирана скрипта „Техники на цртање“ по
истоимениот предмет.
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–– 2015 год. Модна ревија – “Game On” – Дел од манифестацијата:
Штипско културно лето – ментор на студентите на Технолошкотехнички факултет при УГД - Штип.
Членство во комисии:
–– Член на Комисијата за прием на документи за упис на Технолошкотехнички факултет при УГД - Штип.
–– Член на Комисијата за проверка на знаења на Ликовната академија
при УГД – Штип.
–– Член на Рецензентска комисија за избор во звање за насловен доцент
на еден кандидат од наставно-научна област Дизајнирање на текстил
и облека на Технолошко-технички факултет при УГД – Штип.
–– Претседател на Комисија за спроведување на испити и други испитни
активности за кои се ангажирани стручњаци од пракса на Ликовната
академија при УГД – Штип, за зимскиот и летниот семестар на
учебната 2015/2016 година.
Планирани активности до крајот на 2015 година.
–– Самостојна изложба во Народен музеј – Охрид.
–– Издавање на практикум по предметот Техники на цртање.
–– Издавање на скрипта и практикум по предметот Современа уметност
и дизајн.
Доц. м-р Ванѓа Димитријева-Кузманоска
1. Изложба со традиционални градски носии Музеј - Штип, декември
2014 година.
2. Детска модна ревија детска градинка „Вера Циривири Трена” 26
февруари 2015 година.
3. Костимографија за филм „Кампулунг“ - Романија - премиера, мај
2015 година.
4. Изложба со традиционални детски влашки носии „Кампулун“ –
Романија, јуни 2015 година.
5. Изложба со традиционални влашки носии „Крушево – етно град”, 25
јули – 17 август 2015 год.
Проф. д-р Петар Намичев
Учество на конференции:
–– СОВРЕМЕН КОНЦЕПТ НА ДИЗАЈНОТ НА ПАМЕТНИТЕ
ОБЈЕКТИ ВО АРХИТЕКТУРАТА, Петта меѓународна научна
конференција „НОВИ ПРОСТОРИ ВО НАУКАТА И УМЕТНОСТА”,
19 jуни 2015, Скопје, ЕУРМ.
–– СОВРЕМЕНИТЕ И ФУТУРИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ВО
АРХИТЕКТОНСКИОТ ДИЗАЈН, Петта меѓународна научна
конференција „НОВИ ПРОСТОРИ ВО НАУКАТА И УМЕТНОСТА”,
19 jуни 2015, Скопје, ЕУРМ.
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–– НАДВОРЕШНОТО ОБЛИКУВАЊЕ НА КУЌАТА ОД НОВО СЕЛО
И ШТИП ВО КОНТЕКСТ НА МАКЕДОНСКОТО ПРОФАНО
ГРАДИТЕЛСТВО ОД X ВЕК, Прв научен собир, Улогата на Штип и
штипско Ново Село во македонската историја, Штип, 2014.
Објавени прилози
–– Namicev, Petar (2015) Architectural valorization of rural house in
Macedonia. Izgradnja, 69 (7-8). pp. 287-293. ISSN 0350-5421.
–– Namicev, Petar and Namiceva, Ekaterina (2015) Transformation and
adaptability of the spatial distribution of different types of houses on the
urban concept in cities from 19th century in Macedonia. JPMNT, 3 (3).
pp. 1-8. ISSN 2334-7449.
–– Namicev, Petar and Namiceva, Ekaterina (2014) Cultural needs and their
impact on the transformation of contemporary urban living in Macedonia.
(JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies,
International, 2 (4). pp. 73-79. ISSN 2334-7449.
Монографија
–– Namicev, Petar and Namiceva, Ekaterina (2015) Kratovo-traditional
architecture from 19th and the beginning of 20th century. Petar Namicev,
Skopje.
Д е к а н,
проф. д-р Катерина Деспот
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ДЕКАНОТ НА
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,, - ШТИП
ЗА АКАДЕМСКА 2014/2015 ГОДИНА
1. Вовед
Факултетот за туризам и бизнис логистика со седиште во Гевгелија
и дисперзирани студии во Штип и Скопје, како високо образовна 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 во Скопје) и 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 Бизнис
администрација во Гевгелија и во Скопје. Со отварањето на новите
студиски насоки се создадоа можности да студираат студенти од безмалку
сите градови на Република Македонија.
Факултетот од 2011 година реализира и втор циклус студии со
студиска програма 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 15 септември 2015 година е избран нов декан на Факултет за
туризам и бизнис логистика, вон. проф. д-р Никола Димитров.
2. Структира и број на студенти
Бројот на вработени во Факултетот во текот на 2014/2015 година
изнесува 25 лица, од кои 5 вонредни професори, 10 доценти, 5 асистенти
докторанди, 1 асистент, 2 технички секретари и 3 референти по студенски
прашања. Планирано е за следната академска 2015/2016 година бројот на
вработени да се зголеми за уште неколку професори и асистенти.
Наставната дејност на Факултетот во текот на 2014/2015 година ја
изведуваат:
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5 – вонредни професори:
д-р Никола В. Димитров, за доцент избран 2008 г.; за продекан избран
2009 г., реизбран во 2011-2015 г., за вонреден професор избран во
2013 г., за декан избран на 15.9.2015 г.
д-р Нако Ташков, за доцент избран 2008 г.; за декан избран во 2009
година, реизбран во 2011-2015 година, за вонреден професор избран
во 2013 г.
д-р Златко Јаковлев, за доцент избран 2008 г., за вонреден професор
избран во 2013 г.
д-р Цане Котески, за доцент избран 2010 г., за вонреден професор во
2015 г.
д-р Билјана Петревска, за доцент избрана во 2010 г., за вонреден
професор во 2015 г.
10 – доценти:
доц. д-р Елизабета Митрева, избрана 2011 г.
доц. д-р Драшко Анастасоски, избран 2011 г.
доц. д-р Мичо Апостолов, избран 2012 г.
доц. д-р Мимоза Серафимова, избрана 2012 г.
доц. д-р Дејан Методијески, избран 2012 г., продекан од 3.2015 г.
доц. д-р Тања Ангелкова, избрана 2014 г.
доц. д-р Марија Магдинчева Шопова, избрана 2014 г.
доц. д-р Александра Жежова, избрана 2014 г.
доц. д-р Зоран Темелков, избран 2015 г.
доц. д-р Татјана Џалева, избрана 2015 г.
5 – асистенти докторанди:
асс.м-р Душко Јошески, избран 2011 г., реизбран 2015 г.
асс.м-р Душица Санева, избрана 2011 г., реизбрана 2015 г.
асс.м-р Оливер Филипоски, избран 2011 г., реизран 2014 г.
асс.м-р Наташа Колевска, избрана 2011 г., реизбрана 2014 г.
асс.м-р Кристина Ковечевиќ, избрана 2011 г., реизбрана 2014 г.
1 – ассистент – магистри на наука:
асс.м-р Анета Стојановска Стефановска, избрана 2014 г.
2 – технички секретар:
Павлина Ичева, Гевгелија
Ивана Шопова, Скопје
3 – референти по студенски прашања:
Павлина Ичева, Гевгелија
Владимир Митев, Штип
Огнен Алексоски, Скопје
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1.

Димитров Никола

2.

Ташков Нако

3.

Јаковлев Златко

4.

Котески Цане

5.

Петревска Билјана

6.
7.
8.
9.
10.

Методијески Дејан
Митрева Елизабета
Атанасоски Драшко
Серафимова Мимоза
Апостолов Мичо
Магдинчева Шопова
Марија
Ангелкова Петкова Тања
Жежова Александра
Темелков Зоран
Бошков Татјана
Јошески Душко
Филипоски Оливер
Ковачевиќ Кристина
Митева Наташа
Санева Душица
Стојановска Стефанова
Анета

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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22.

Минова Ичева Павлина

23.

Шоповска Ивана
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однос

ангажирање
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/

да

/

да

/

да

/

да

/

да
да
да
да
да

/
/
/
/
/

доцент

да

/

доцент
доцент
доцент
доцент
асистент
асистент
асистент
асистент
асистент

да
да
да
да
да
да
да
да
да

/
/
/
/
/
/
/
/
/

асистент

да

/

Да

/

Да

/

Звање
вонреден
професор
вонреден
професор
вонреден
професор
вонреден
професор
вонреден
професор
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент

технички
секретар/
референт на
студентски
прашања
технички
секретар/
референт на
студентски
прашања
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24.

Алексоски Огнен

25.

Митев Владимир

референт на
студентски
прашања
референт на
студентски
прашања

да

/

да

/

Бројот на студенти во академска 2014/2015 година може да се
проследи од прегледот што следи.
Табела - Број на студенти, по насоки, места и години на студирање
во 2014/2015 г.

Сѐ вкупно

ВКУПНО

Сѐ вкупно

Вкупно

Вонредни

Бизнис
администрација

Вкупно редовни

Бизнис
логистика

Кофинансирање

2014/ 2015

ГЕВГЕЛИЈА

Туризам

Државна квота

Насока

Година
на студирање

Место

Академска година

БРОЈ НА СТУДЕНТИ

I
II
III
I
II
III
I
II
I
II
III

46
24
26
60
21
54
75
20
181
65
80
326

6
2
/
24
4
2
24
3
54
9
2
65

52
26
26
84
25
56
99
23
235
74
82
391

9
1
7
23
15
10
22
5
54
21
17
92

61
27
33
107
40
66
121
28
289
95
99
483

121

213
149

483
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Гастрономија,
исхрана и
диететика
Хотелско ресторанска
Вкупно
ВКУПНО

2014/ 2015

СКОПЈЕ

Бизнис
логистика
Гастрономија,
исхрана и
диететика
Хотелско ресторанска
Бизнис
администрација
Вкупно
ВКУПНО
Туризам

2014/2015

СЀ ВКУПНО

Бизнис
логистика
Гастрономија,
исхрана и
диететика
Хотелско –
ресторанска
Бизнис
администрација
СЕ ВКУПНО
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СЕ ВКУПНО

I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I

53
31
26
35
17
16
88
48
42
178
132
129
101
66

9
3
3
6
4
2
15
7
5
27
48
15
0
12

62
34
29
41
21
18
103
55
47
205
180
144
101
78

1
12
8
4
2
/
5
14
8
27
44
42
24
23

63
46
37
45
23
18
108
69
55
232
224
186
125
101

II

10

0

10

5

15

III

46

0

46

13

59

I
II
III
I
II
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
I
II
III

51
34
16
92
48
341
221
163
725
46
24
26
192
150
155
119
41
72
86
51
32
167
68
610
334
285
1229

21
72
10
44
11
27
43 135
13
61
124 465
38 259
11 174
173 898
6
52
2
26
/
26
72 264
19 169
2
157
21 140
3
44
3
75
27 113
14
65
13
45
67 234
16
84
193 803
54 388
18 303
265 1494

9
81
11
55
6
33
25 160
11
72
101 566
69 328
43 217
213 1111
9
61
1
27
7
33
67 331
57 226
34 191
24 164
17
61
21
96
13 126
14
79
6
51
47 281
16 100
160 963
104 492
68 371
332 1826

146
86

232

535

175

169
232
1111

121
748
321
256
381
1826
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Вработените во Факултетот, се разбира и на раководната структура на
Универзитетот, за следната академска 2014/2015 година планираат бројот
на вкупно запишани и новозапишани студенти да ја надмине бројката од
над 2.500 студенти.
Во април 2015 година, во хотел „Аполонија“ во Гевгелија беше
организирана традиционална изложба - седма 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 2014 година на Факултетот за туризам и бизнис
логистика стартуваше четврта генерација на студенти на втор циклус постдипломски студии, насока Меѓународен туризам, и трета генерација на
насока – модул Бизнис логистика. Во текот на летниот семестар е добиена
акредитација на новата студиска програма за втор циклус - Гастрономија,
исхрана и диететика, како и акредитација на трет циклус студии - Туризам
и угостителство. Во текот на следната 2015/2016 година ФТБЛ планира
стартување на двете програми.
Во текот на 2011/2014 година Факултетот за туризам и бизнис
логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, во склоп на Проектот
„Тур ретур“ кој вклучува обуки и полагање за туристички водич,
туристички придружник и раководител на туристичка агенција, успешно
ја завршија истата над 400 кандидати.
3. КАТЕДРИ
Катедри во состав на Факултетот
3.1. 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 – не активна.
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 2014/15 година и катедрата по Бизнис
администрација. Во мирување е Хотелско-ресторанската катедра.
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Настава, активности на катедрите
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 амфитеатар 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 2014/2015 година студентите активно ги посетуваа
предавањата и вежбите на сите наставни предмети. Сите студенти –
редовни и вонредни изработија и предадоа семинарски работи по сите
наставни предмети. Исто така, во двата семестра студентите кај речиси
сите наставни предмети постигнаа одлични резултати на колоквиумите
и завршните испити. Добри резултати се постигнати и на трите испитни
сесии: зимска (февруарска), летна (јунска) и есенска (септемвриска).
Согласно со наставните програми од страна на предметните
наставници се реализирани 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. Исто така, 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 земјава и во 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.
Во периодот од февруари-мај 2014 година, како и во периодот
мај-септември месец 2014 година, односно двапати по три месеци на
професионалн пракса во Германија, во познатите германски туристички

264

Годишен извештај

дестинации на островите Уседом и Руген, беа над 200 студенти на ФТБЛ.
Оваа пракса е резултат на воспоствената соработка на Факултетот со
Балктик колеџот во Швенинг – Германија.
ФТБЛ во текот на 2014 година воспостави соработка и се вклучи
во реализација на зеднички проекти со: Универзитет „Еуро колеџ“
– Благоевград, Бугарија и Универзитет „Балдик колеџ“ – Швериген,
Германија.
Студенти на ФТБЛ се активни учесници на разни туристички и
гастрономски манифестации во Гевгелија („Смоквијада“), во Штип
(„Пастрмајлијада“), во Скопје (на повеќе манифестации) и на други места.
3.2. Раководители на катедри
–– Раководител на Катедрата за туризам е вон. проф. д-р Нако Ташков.
–– Раководител на Катедрата за бизнис логистика е доц. д-р Драшко
Атанасоски.
–– Раководител на Катедрата за бизнис администрација е доц. д-р Зоран
Темелков.
Останатите катедри сѐ уште немаат назначено раководител.
4. ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНОНАУЧНИТЕ СОВЕТИ
- Одржани седници со дневен ред и донесени одлуки:
Дневен ред на 119. седница на ННС, одржана на 30.9.2014 год.:
1. Донесување одлуки по барања од студенти за префрлување од други
универзитети,префрлувања од други факултети и префрлувања од
студиски програми во рамките на факултетот.
2. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за распишување конкурс за избор на наставник во насловно
звање доцент.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити Александар Панчевски.
–– Предлог-одлука од една насока на друга во рамки на единицата Филип
Ѓорѓевски.
–– Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата Адријан Ивановски.
–– Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата Душко Георгиевски.
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Дневен ред на 120. седница на ННС, одржана на 3.10.2014 год.:
- Усвојување на записник од 119. седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на наставник
во насловно звање доцент за наставно - научната област јавна управа.
Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука бр. 2602554/24 од 17.5.2014 за ангажирање на наставници и соработници на
Факултет за туризам и бизнис логистика при УГД за зимски семестар
за учебната 2014/2015 за прв циклус студии.
Донесување Одлука за одобрување на плаќање на фактура за
покривање на трошоци за ноќевање.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-практи
кум под наслов „Практикум по Девизно работење“.
Донесување Одлука за одобрување на организирање на теренска нас
тава за студентите на Факултет за туризам и бизнис логистика за
учебната 2014/2015 г.
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Ацо Спиров.
Донесување Предлог-одлука за ангажирање на визитинг професор.
Донесување Одлука за организирање на научноистражувачка и еду
кативна посета на Р. Грција.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно.

Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за распишување конкурс за избор на наставник во насловно
звање доцент.
–– Одлука за мирување на студии Мирјана Спирова.
–– Одлука за мирување на студии Кристина Димитровска.
–– Одлука за промена на статусот Кирил Танев.
–– Одлука за промена на статусот Стефче Стоев.
–– Одлука за промена на статусот Марија Чучанова.
–– Одлука за промена на статусот Ристе Јанков.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Смилков
Дамјан.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Живко
Сапламаев.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Миле Алчинов.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Добринка
Петрова.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Перо Петровски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Лилјана
Ристова.
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–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Трајанка
Стојменова.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Павле Картов.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Дејан Делев.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Гордана
Јованова.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Петар Ангов.
–– Одлука за активирање на студии во прекинза студент Кирил Танев.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Александар
Минчев.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Фросина
Џиџева.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Емилио
Јосевски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Неџат Лимани.
–– Предлог - одлука за ангажирање на визитинг професор.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Александра
Младеновска.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Никола Попов.
–– Одлука за промена на статусот Мартин Настовски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Бранкица
Младеновиќ.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Магдалена
Близнаковска.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Марко Ѓоковиќ.
–– Одлука за промена на статусот Димитар Везенков.
–– Одлука за промена на статусот Васе Стаменов.
–– Одлука за промена на статусот Даниела Вељковска.
–– Одлука за промена на статусот Виктор Вукановски.
–– Одлука за промена на статусот Роберт Јованов.
–– Одлука за промена на статусот Стефанија Јованова.
–– Одлука за промена на статусот Дејан Иванов.
–– Одлука за промена на статусот Мартин Стојевски.
–– Одлука за промена на статусот Александар Донев.
–– Одлука за промена на статусот Александар Донев.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Мелани
Саракинова.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Благојчо Каров.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Бобан Мишев.
–– Одлука за активирање на студии на студентот Катерина Параклиева.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Влатко Јанев.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Мики
Стојановски.
–– Одлука за промена на статус за студент Бојан Коцевски.
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Одлука за промена на статус на студентот Татјана Бошковска.
Одлука за промена на статус на студентот Магдалена Стојчевска.
Одлука за промена на статус на студентот Сандра Арнаудова.
Одлука за промена на статус на студентот Мартин Ременски.
Одлука за промена на статус на студентот Дарко Симоновски.
Одлука за промена на статус на студентот Емилија Нешковска.
Одлука за промена настатус на студентот Игор Ничевски.
Одлука за промена на статус Моника Јакимовска.
Одлука за промена на статус Марко Цветановски.
Одлука за промена на статус Ивица Михајловски.
Одлука за промена на статус Антонио Николовски.
Одлука за промена на статус Виктор Лазов.
Одлука за промена на статус СлавеТрајковски.
Одлука за промена на статус Бобан Филиповски.
Одлука за промена на статус Маја Јовановиќ.
Одлука за промена на статус Горанчо Ангеловски.
Одлука за промена на статус Кристина Крстиќ.
Одлука за промена на статус Садете Асани.
Одлука за промена на статус Милан Јовановски.
Одлука а промена на статус Орнела Кошевиќ.
Одлука за промена на статус Даниела Ристевска.
Одлука за активирање на студии во прекин за студент Мирко
Трајковски.
Одлука за промена на статус Љаврим Асани.
Одлука за промена на статус Аљи Абедин.
Одлука за промена на статус Андреја Ристов.
Одлука за активирање на студии во прекин за студент Тања Горѓевиќ.
Одлука за активирање на студии во прекин за студент Ивана
Митевска.
Одлука за промена на статус Александра Величковска.
Одлука за активирање на студии во прекин за студент Катерина
Сивакова.
Одлука за активирање на студии во прекин за студент Стојан Ќаевски.
Одлука за активирање на студии во прекин за студент Адријан
Ивановски.
Одлука за активирање на студии во прекин за студент Симона
Цветанова.
Одлука за активирање на студии во прекин за студент Филип
Ѓоргиевски.
Одлука за активирање на студии во прекин за студент Горанчо
Ангеловски.
Одлука за промена на статусот Елизабета Јовева.
Одлука за промена на статусот Владимир Стефановски.
Одлука за активирање на студии во прекин за студент Златко
Мицевски.

Годишен извештај

–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Никола
Стојановски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Олга Манасиева.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Ружица
Николова.
–– Одлука за активирање на студии во прекинза студент Сања Коцева.
–– Одлука за промена на статус Јонче Давитков.
–– Одлука за промена на статус Симона Донева.
–– Одлука за промена на статус Сунчица Николова.
–– Одлука за промена на статус Иван Ристовски.
–– Одлука за промена на статус Даниела Ристевска.
–– Одлука за промена на статус Томислав Стефановски.
–– Одлука за промена на статус Тодорочо Јовановски.
–– Одлука за промена на статус Бошко Златанов.
–– Одлука за промена на статус Перица Пешевски.
–– Одлука за промена на статус Димчо Танов.
–– Одлука за промена на статус Билјана Димитријева.
–– Одлука за промена на статус Николчо Спасевски.
–– Одлука за промена на статус Билјана Цвијетиќ.
–– Одлука за промена на статус Стефан Колевски.
–– Одлука за промена на статус Круно Китровски.
–– Одлука за промена на статус Кристина Ристовска.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Марина
Антевска.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Андреа Машиќ.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Фросина
Стојановска.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Нино Илиевски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Давор
Трајковски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Стефан
Манчевски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Драган
Крстевски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Никола
Петревски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Емилија Вуиќ.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Катерина
Павловска.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Кристина
Крстиќ.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Благоја
Настески.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Ристо Јанев.
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–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Ѓорѓи
Десподовски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Виктор
Чаткиновски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Зоран Гајдовски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Серџан
Садиковски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Александра
Трајковска.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Мими
Бојаџиевска.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Мирослав
Алексиќ.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Гаврил
Ниневски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Кристина
Јованова.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Ивица
Михајловски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Трајче
Тасковски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Зорица
Вујановиќ.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Андреј
Трајковски
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Иван Ристески.
–– Одлука за активирање на студии во прекинза студент Алексеј
Стројменовски.
–– Одлука за промена на статус за студент Томе Брајковски.
–– Одлука за промена на статус за студент Мартин Гаштаровски.
–– Одлука за активирање на студии во прекинза студент Марко
Дамчевски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Виктор
Китановски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Мартин
Десподовски.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Татјана
Бошковска.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Никола
Златков.
–– Одлука за активирање на студии во прекин за студент Роберт
Блажевски.
–– Одлука за прифаќање тема за втор циклус студии за Ацо Спиров.
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Одлука за прифаќање теми за завршен испит.
Одлука за организирање теренска настава.
Одлука за мирување Сара Арсовска.
Одлука за признавање на испити за Елена Размоска.
Одлука за признавање на испити за Марио Додевски.
Одлука за признавање на испити за Филип Цветковски.
Одлука за промена на тема за завршен испит Стојанчо Стојанов.
Предлог-мислење за Т.Зафировска.
Предлог-мислење за Борче Блажовски.
Предлог-мислење за Ана Тодоровска.
Предлог-мислење за Елена Донаковска.
Предлог-мислење за признавање на испити за Панче Савов.
Предлог-мислење за признавање на испити за Б.Аврамовски.
Предлог-мислење за признавање на испити за Никола Николов.
Измена и дополнување на одлуката за ангажман на наставници и
соработници.
–– Одлука за одобрување на плаќање на фактура за трошоците за
ноќевање.
–– Одлука за промена на статус Ирфан Ајдаровиќ.
–– Одлука за организирање на научно патување во Р.Грција.
Дневен ред на 121. седница на ННС, одржана на 27.10.2014 год.:
1. Донесување Одлука за избор на асистент - докторанд за наставнонаучната област гастрономија.
2. Донесување Одлука за избор на асистент - докторанд за наставнонаучната област контролинг во туризмот.
3. Донесување Одлука за избор на асистент - докторанд за наставнонаучната област економика и организација на туризмот.
4. Донесување Одлука за избор на асистент - докторанд за наставнонаучната област бизнис менаџмент.
5. Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
настава и испит по предмети на студиските програми на Факултет за
туризам и бизнис логистика за учебната 2014/2015.
6. Разно.
––
––
––
––
––

Донесени одлуки на седницата:
Одлука за избор во асистент за м-р Душица Санева.
Одлука за избор во асистент за м-р Кристина Ковачевиќ.
Одлука за избор во асистент за м-р Наташа Митева.
Одлука за избор во асистент за м-р Оливер Филипоски.
Одлука за формирање на комисија за спроведување на настава и
испит по предмети.
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Дневен ред на 122. седница на ННС, одржана на 7.11.2014 год.:
Усвојување на записник од 118., 120. и 121. седница на ННС на Факу
лтетот.
1. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно - научната област финансиски
менаџмент.
2. Донесување Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност на Факултет за туризам и бизнис
логистика за 2015 година.
3. Донесување Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата
на деканот на Факултет за туризам и бизнис логистика за периодот од
15.9.2013 година до 15.9.2014 година.
4. Донесување Предлог-мислење за одoбрување на Барањето бр. 1502 –
26/150 од 25.9.2014 г. од студент Илија Милосовски.
5. Донесување Одлука за усвојување на Барањето и за финансирање на
научноистражувачки проект.
6. Донесување Одлука за донација на парични средства за обнова на
манаст ир – Берово.
7. Донесување Одлука за основање на Катедра за бизнис администрација.
8. Донесување Одлука по Барање за избор на рецензенти за издавање
на е-практикум под наслов „Практикум за култура на изразување и
комуникација во претприемништвото“.
9. Донесување Одлука по Барање од проф. д-р Нако Ташков за
одобрување на исплата на финансиски средства.
10. Донесување Одлука за одобрување на отсуство на м-р Оливер Фили
поски.
11. Донесување Одлука за одобрување на отсуство на група студенти
поради учество во проект.
12. Донесување Одлука за организирање на теренска настава – посета на
Катлановска бања.
13. Донесување Одлука за организирање на теренска настава – посета на
Негорска бања.
14. Донесување одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд за кандидат Никола Бизоев.
15. Донесување Одлука за усвојување рецензија на скрипта под наслов
„Култура на изразување и комуникација во претприемништвото“ од
авторите доц. д-р Мимоза Серафимова и доц. д-р Сузана Џамтовска
– Здравковска.
16. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
17. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
18. Разно.
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Донесени одлуки на седницата:
Одлука за распишување конкурс за избор на еден наставник во сите
звања за наставно - научната област финансиски менаџмент.
Одлука за исплата на финансиски средства.
Oдлука за усвојување на проект.
Одлука за основање на Катедра по бизнис администрација.
Одлука за одобрување отсуство на м-р Оливер Филипоски.
Одлука за одобрување на отсуство на студенти.
Одлука за организирање теренска настава - Катлановска бања.
Одлука за организирање теренска настава - Негорски бањи.
Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд за Никола Бизоев.
Одлука за усвојување на Годишен извештај.
Одлука за усвојување на рецензија за „Култура на изразување и
комуникација“.
Предлог-мислење за Илија Милососки.
Одлука за донација на манастир во Берово.
Одлука за одбивање на скрипта.
Одлука за прифаќање теми за завршен испит.
Одлука за усвојување на Годишен програма и план за ФТБЛ.
Одлука за мирување Симона Конзурова.
Одлука за одбивање на Барањето за промена на изборен предмет за
Даниела Јовaнова.
Одлука за активирање на студии Злате Цветковски.
Одлука за активирање на студии Иван Цветановски.
Одлука за активирање на студии Кристина Дракалска.
Одлука за активирање на студии Магдалена Плаварова.
Одлука за активирање на студии Марија Прличкова.
Одлука за активирање на студии Милена Атанасова.
Одлука за активирање на студии Ненад Живковиќ.
Одлука за активирање на студии Симона Давиткова.
Одлука за активирање на студии Симона Маринкова.
Одлука за активирање студии Томислав Стефановиќ.
Одлука за активирање студии Филип Минев.
Одлука за Емилија Вуиќ.
Одлука за промена на изборен предмет Дарко Блажев.
Одлука за промена на статус Ангела Давидовска.
Одлука за промена на статус Антон Стојковски.
Одлука за промена на статус Кристијан Саздов.
Одлука за промена на статус Кристина Јовановска.
Одлука за промена на статус Маја Цветановиќ.
Одлука за промена на статус Ненси Јанкуловска.
Одлука за промена на статус Оливера Аџиева.
Одлука за промена на статус Симона Маринкова.
Одлука за промена на статус Стојан Далов.
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Одлука за промена на статус Тале Јосифовски.
Предлог-одлука за признавање испити Ангела Арсовска.
Предлог-одлука за признавање испити Евдокија Крстевска.
Предлог-одлука за признавање испити Ема Меховиќ.
Предлог-одлука за признавање испити Ивана Бошнакова.
Предлог-одлука за Соња Кавракова.
Предлог-одлука за Дамјан Догов.
Предлог-мислење за Марија Петрова.
Предлог-мислење за Мартин Јованов.
Предлог-одлука за признавање испити Далибор Михаилов.
Предлог-одлука за Драги Иванов.
Предлог-одлука за признавање испит Катерина Ѓорговска.
Предлог-одлука за префрлување-Драгана Ангеловска.
Предлог-одлука за признавање испити Љупка Стефанова.
Предлог-одлука за признавање испити Стефан Јанев.
Предлог-одлука за промена на статус Лидија Митревска.
Предлог-одлука за префрлување Бобан Велковски.
Предлог-одлука за префрлување Бранкица Прлеска.
Предлог-одлука за префрлување Симона Тасиќ.
Дневен ред на 123. седница на ННС, одржана на 1.12.2014 год.:
Усвојување на записник од 122. седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно - научната област финансиски
менаџмент.
Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на наставник во насловно звање доцент за наставно - научната област
јавна управа.
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 12.11.2014 година за избор на наставник во сите звања за
наставно - научната област финансиски менаџмент.
Донесување Одлука за усвојување на Барањето за финансирање на
научноистражувачки проект на доц. д-р Елизабета Митрева.
Донесување Одлука за усвојување на Барањето за финансирање на
научноистражувачки проект на проф. д-р Никола Димитров.
Донесување Одлука за усвојување рецензија на практикум под
наслов „Практикум по девизно работење“ од авторите проф. д-р
Нако Ташков и д-р Татјана Бошков.
Донесување Одлука за усвојување рецензија на практикум под наслов
„Практикум по просторно планирање“ од авторите проф. д-р Никола
В. Димитров и м-р Наташа Митева.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно.

Годишен извештај
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Донесени одлуки на седницата:
Одлука за усвојување на Барањето и за финансирање на
научноистражувачки проект.
Одлука за усвојување рецензија на практикум под наслов „Практикум
по Просторно планирање“.
Одлука за прифаќање на теми за дипломскa работа и завршен испит.
Одлука за промена на статусот на Христијан Каревски.
Одлука за промена на статусот на Никола Стојановски.
Одлука за промена на статусот на Владимир Алексиќ.
Одлука за активирање на студии во прекин Тоше Андонов.
Одлука за активирање на студии во прекин Стефани Макревска.
Одлка за активирање на студии во прекин Станка Благојчова.
Одлука за активирање на студии во прекин Елица Димкова.
Одлука за активирање на студии во прекин Владимир Алексиќ.
Одлука за активирање на студии во прекин Ване Цветановски.
Одлука а активирање на студии во прекин Биљана Веселиновска
Алексовска.
Одлука за активирање на студии во прекин Анѓела Срезоска.
Одлука за мирување на студии Драган Митков.
Одлука за формирање на рецензентска комисија.
Одлука за усвојување на барањето и за финансирање на
научноистражувачки проект.
Одлука за одбивање на барањето за промена на изборен предмет
Богданка Данаиловиќ.
Одлука за одбивање на Барањето за промена на предмет Весна
Костадинова.
Одлука за признавање на положени испити Татјана Пиневска.
Одлука за одобрување на промена на предмет Андонела Здравеска.
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен конкурс за
област финансиски менаџмент.
Предлог-одлука за измена и дополнување на Предлог-одлука
Александра Ѓорѓиева.
Предлог-одлука за измена и дополнување на Предлог-одлука Зоран
Андоновски.
Предлог-одлука за измена и дополнување на Предлог-одлука Маја
Ѓорѓиевска.
Предлог-одлука за измена и дополнување на Предлог-одлука
Христина Арсова
Предлог-одлука за измена и дополнување на Предлог-одлука
Македонка Ристова.
Предлог-одлука за измена и дополнување на Предлог-одлука Седар
Јашароски.
Одлука за усвојување рецензија на практикум „Практикум по девизно
работење“.

275

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

276

Дневен ред на 124. седница на ННС, одржана на 11.12.2014 год.:
- Усвојување на записник од 123. седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракописот под наслов
„Логистички системи“ од авторите доц. д-р Драшко Атанасоски,
проф. д-р Ристе Темјановски и асс. м-р Оливер Филипоски.
Донесување Одлука за усвојување рецензија на учебник под наслов
„Термален туризам“ од авторите проф. д-р Нако Ташков и доц. д-р
Дејан Методијевски.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд за кандидат Александра Хубрева.
Донесување мислење за воведување на државен испит за студентите.
Донесување одлуки за запишување на втор циклус студии на приме
ните кандидати по конкурс за учебната 2014/2015 г.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно.
Донесени одлуки на седницата:
Мислење за воведување на државниот испит на студентите.
Одлука за прифаќање теми за завршен испит.
Одлука за промена на статус Ана Мичова.
Одлука за усвојување на рецензија за скрипта - Логистички системи.
Одлука за усвојување на рецензија за учебник - Термален туризам.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Александар
Арсовски.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Александар
Давидовски.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Александра Баток.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Александра
Семенакова.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Андреа Златковска.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Билјана Николова.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Благица Ристова.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Борис Дечовски.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Василка Георгиева.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Виолета Џинова.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Горан Андреевски.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Горан Атовски.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Даниела Мирковска.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Даниела Тасевска.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Дарко Ѓоргиев.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Ѓорги Поповски.
Одлука за запишување на втор циклус студии на Елена Лазаревска.

Годишен извештај

–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Елена Стојановска.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Елена ЏиноваМазнова.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Емилија Божиновска.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Зафир Зафировски.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Зоран Попов.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Ивана Ананијева.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Ивана Стојкова.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Јорданчо Ѓорчевски.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Кристијан Насковски.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Магдалена Мицева.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Маја Смилеска.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Марко Лазаров.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Марко Цветковиќ.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Моника Салиу.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Моника Трпеска.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Нако Поп-Ристов.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Сања Ѓоргиева.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Сашо Коцевски.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Симка Крстевска.
–– Одлука за заишување на втор циклус студии на Симона Атанасова.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Снежана Волчева.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Стојанче Насевски.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Стојче Василев.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Татјана Ѓоргиева.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Томислав
Кошиновски.
–– Одлука за запишување на втор циклус студии на Филип Панајотов.
–– Одлука за формирање комисија за Александра Хубрева.
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2.
3.
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5.
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Дневен ред на 125. седница на ННС, одржана на 19.12.2014 год.:
Усвојување на записник од 124. седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за избор на наставник во наставно-научно звање
доцент за наставно-научната област финансии и банкарство.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-практи
кум под наслов „Практикум за култура на изразување и комуникација
во претприемништвото“.
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Јулијана Саздова.
Донесување одлуки за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд за кандидат Ташка Гетова.
Донесување одлуки за регулирање на патни трошоци за доц. д-р
Марија Магдинчева Шопова.
Донесување одлуки за регулирање на патни трошоци за доц. д-р

277

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Мимоза Серафимова.
Донесување одлуки за регулирање на патни трошоци за доц. д-р д-р
Тања Ангелкова Петкова.
Донесување одлуки за регулирање на патни трошоци за доц. д-р Цане
Котески.
Донесување одлуки за регулирање на патни трошоци за проф. д-р
Златко Јаковлев.
Донесување одлуки за регулирање на патни трошоци за проф. д-р
Никола В. Димитров.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно.

Донесени одлуки на седницата:
Одлука за избор на д-р Зоран Темелков.
Одлука за избор на рецензенти за практикум.
Одлука за прифаќање магистерска тема за Јулијана Саздова.
Одлука за прифаќање теми за завршен испит.
Одлука за промена на статус Весна Ристова.
Одлука за промена на статус Ристо Јанев.
Одлука за формирање комисија за Ташка Гетова.
Предлог-одлука за Јадранка Руфческа.
Предлог-одлука за признавање на испит Надица Илиевска.
Одлука за регулирање патни трошоци за проф.Никола Димиторов.
Одлука за регулирање патни трошоци за проф.Цане Котески.
Одлука за регулирање патни трошоци за проф.Златко Јаковлев.
Одлука за регулирање патни трошоци за проф.Тања Ангелкова
Петкова.
–– Одлука за регулирање патни трошоци за проф.Марија Магдинчева
Шопова.
–– Одлука за регулирање патни трошоци за проф.Мимоза Серафимова.
–– Одлука за активирање на студии Никола Вељанов.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

1.
2.
3.
4.
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Дневен ред на 126. седница на ННС, одржана на 20.1.2015 год.:
Усвојување на записник од 125. седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на асистент –
докторанд за наставно - научната област применета економија.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд за кандидат Цветанка Ристова.
Донесување Одлука за давање согласност за вршење високообразовна
дејност на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје
за доц. д-р Александра Жежова.
Донесување одлуки за измена и дополнување на Одлуката бр. 2602

Годишен извештај

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

– 665/15 од 5.6.2014 г. за ангажирање на наставници на Факултет за
туризам и бизнис логистика при УГД за летен семестар за учебната
2014/2015 за прв циклус на студии.
Донесување одлуки за одобрување на исплата на финансиски средства
за котизација за доц. д-р Билјана Петревска.
Донесување одлуки за одобрување на исплата на финансиски средства
за котизација за доц. д-р Цане Котески.
Донесување на Правилник за дополнување на Правилникот за вна
трешни односи и работење на Факултетот за туризам и бизнис
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување одлуки за усвојување на Правилник за дополнување
на Правилникот за внатрешни односи и работење на Факултетот за
туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно.

Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за одобрување исплата на средства за котизација – проф.
Билјана Петревска.
–– Одлука за одобрување исплата на средства за котизација – проф.
Цане Котески.
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
–– Одлука за повторно активирање на Александар Атанасов.
–– Одлука за повторно активирање на Драгана Крстевска.
–– Одлука за повторно активирање на Катарина Младеновска.
–– Одлука за повторно активирање на Мартин Илиевски.
–– Одлука за повторно активирање на Небојша Јакимовиќ.
–– Одлука за промена на статусот Ана Ризоска.
–– Одлука за промена на статусот Мартин Илиевски.
–– Одлука за промена на статусот Мартин Илиевски.
–– Предлог-одлука за признавање испити - Даниел Мицков.
–– Предлог-одлука за признавање испити - Симона Петрова.
–– Предлог-одлука за признавање испити - Симона Спасевска.
–– Одлука за промена на статусот Горан Симов.
–– Одлука за промена на статусот Жарко Митрев.
–– Одлука за распишување на конкурс за асистент докторанд - применета
економија.
–– Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за внатрешно работење - нова катедра.
–– Правилник за измена и дополнување на Правилник за внатрешно
работење - нова катедра.
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–– Предлог - мислење за одбивање на барање од студент Блаже Стефков.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Жарко Митрев.
–– Одлука за давање согласност за Александра Жежова - летен семестар
- Воена академија.
–– Одлука за измена и дополнување на одлуката за ангажман на редовно
вработените за летен семестар 2014-2015 год.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дневен ред на 127. седница на ННС, одржана на 28.1.2015 год.:
- Усвојување на записник од 126. седница на ННС на Факултетот.
Донесување Предлог-одлука за доделување на звањето почесен про
фесор на угостителски науки и туризам (Professor Honoris Causa) на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за усвојување на листа на членови на Наставнонаучниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика.
Донесување Одлука за организирање на посета на Меѓународен саем
за туризам во Софија – Р. Бугарија.
Донесување одлука за утврдување на бројот на студентите кои ќе
се запишуваат во академската 2015/2016 на Факултет за туризам и
бизнис логистика на прв циклус студии.
Донесување одлуки за ангажман на волонтери за потребите на
Факултет за туризам и бизнис логистика за летен семестар 2014/2015.
Донесување одлуки за прифаќање на предлог за номинирање на проф.
д-р Нако Ташков за доделување на државна награда „Гоце Делчев“.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно.

Донесени одлуки на седницата:
–– Oдлука за број на студенти за уписи за прв циклус студии – за
учебната 2015/2016 год.
–– Одлука за ангажман на волонтери за летен семестар во учебната
2014/2015 на ФТБЛ.
–– Одлука за листа на членови на ННС за учебната 2014/2015 год. за
летен семестар.
–– Одлука за усвојување на предлог за номинација за државна награда
„Гоце Делчев“.
–– Предлог - одлука за доделување на звањето почесен професор
-Ветсел.
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
–– Одлука за организирање на посета на саем за туризам – Софија.
–– Одлука за одбивање на барање за поништување на оценка по
Меѓународен транспорт и шпедиција - Ирена Ангеловска.
–– Одлука за повторно активирање на Дарко Мицов.
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Годишен извештај

––
––
––
––
––
––
––
––
––

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Одлука за повторно активирање на Љупчо Панев.
Одлука за промена на статусот Азра Фестиќ.
Одлука за промена на статусот Андреј Костадинов.
Одлука за промена на статусот Лолита Димитриевска.
Одлука за промена на статусот Љупка Митевска.
Одлука за промена на статусот Радица Ристеска.
Одлука за промена на статусот Симона Ивановиќ.
Одлука за промена на статусот Стефанија Арсова.
Предлог мислење за Љупчо Трипчевски за ослободување од
партиципација.
Дневен ред на 128. седница на ННС, одржана на 4.2.2015 год.:
Усвојување на записник од 127. седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на наставник
во сите звања за наставно - научната област географија.
Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на наставник
во сите звања за наставно - научната област економија на туризам и
угостителство.
Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на презентира
ните податоци за користење на принципот на флексибилно работно
време (ФРВ) од наставниците на Факултет за туризам и бизнис
логистика.
Донесување Одлука усвојување на извештај од Рецензентска комисија
за оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Ташка Гетова и
определување на денот на јавна одбрана.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно.

Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за распишување на конкурс за сите звања по наставнонаучната област економија на туризам и угостителство.
–– Одлука за распишување на конкурс за сите звања по наставнонаучната област географија.
–– Одлука за признавање на испити за Горан Наумовски.
–– Одлука за потврда на веродостојноста на податоци за ФРВ за 2015 год.
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
–– Одлука за мирување - Александар Донев.
–– Одлука за одбивање на барање за мирување - Иван Андоновски.
–– Одлука за одбивање на барање за мирување - Иван Андоновски.
–– Одлука за повторно активирање на Александар Ѓоргиевски.
–– Одлука за повторно активирање на Венера Асани.
–– Одлука за повторно активирање на Жарко Јаковчевски.
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–– Одлука за промена на статусот Никола Стаменковски.
–– Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Ташка Гетова.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дневен ред на 129. седница на ННС, одржана на 20.2.2015 год.:
Усвојување на записник од 128. седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за утврдување на бројот на студентите кои ќе се
запишуваат во академската 2015/2016 г. на Факултет за туризам и
бизнис логистика на втор циклус на студии.
Донесување Одлука за утврдување на бројот на студентите кои ќе се
запишуваат во академската 2015/2016 г. на Факултет за туризам и
бизнис логистика на трет циклус на студии.
Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор
на асистент - докторанд за научната област применета економија.
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор на асистент - докторант за научна област применета
економија.
Донесување Одлука за усвојување на тема и ментор за изработка на
магистерски труд на кандидат Душица Матета Гигова.
Донесување Одлука за прифаќање на оставка на продекан за настава.
Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
тајно гласање за избор на Сенатори.
Донесување Одлука за избор на членови на Универзитетски сенат
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-практи
кум под наслов „Туристичка картографија“.
Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска коми
сија за оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Александра
Хубрева и определување на денот на јавна одбрана.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно.

Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асс.
докторанд по наставно-научната област применета економија.
–– Одлука за утврдување на број на студенти за втор циклус за учебната
2015-2016 год.
–– Одлука за утврдување на број на студенти за трет циклус за учебната
2015-2016 год.
–– Одлука за избор на рецензенти за е-практикум по Туристичка
картографија.
–– Одлука за избор на членови на Универзитетски сенат.
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Годишен извештај

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Одлука за Комисија за спроведување на тајно гласање за сенатори.
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
Одлука за разрешување на продекан за настава.
Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Александра Хубрева.
Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс - асистент
- докторанд по наставно-научната област применета економија.
Одлука за признавање на испити - Ирена Николова.
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Вероника Велкоска.
Предлог - одлука за измена и дополнување на одлука за признавање
на испити Анѓела Бурнеска.
Предлог мислење Иван Мицковски - ослободување од партиципација
- дете на воен инвалид.
Одлука за одбивање на барање за поништување на исписница - Менче
Трајковска.
Одлука за промена на изборен предмет - Горан Ѓорѓиевски.
Одлука за промена на статусот Борчо Илиев.
Одлука за промена на статусот Бруно Цветковски.
Одлука за промена на статусот Димитар Ангеловски.
Одлука за промена на статусот Стефан Колевски.
Одлука за промена на статусот Теодора Миленковска.
Одлука за одбивање на Барање за промена на изборен предмет - Ангел
Манџуков.
Одлука за повторно активирање на Рената Шуклева.
Одлука за повторно активирање на Тамара Георгиева.
Одлука за мирување - Благоја Димитров.
Одлука за одбивање на Барање за мирување - Николчо Коцев.
Одлука за одбивање на Барање за мирување - Христијан Бранковиќ.
Дневен ред на 130. седница на ННС, одржана на 11.3.2015 год.:
Усвојување на записник од 129. седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за избор на продекан на Факултет за туризам и
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат
Цветанка Ристова и определување на денот на јавна одбрана.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство поради учество на
Меѓународен конгрес.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-практи
кум под наслов „Угостителството – умешност и занимање“.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно.
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––
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1.
2.
3.
4.
5.
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Донесени одлуки на седницата:
Одлука за избор на продекан – доц. д-р Дејан Методијевски.
Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Цветанка Ристова.
Одлука за избор на рецензенти за е-практикум - Угостителство умешност и занимање.
Одлука за одобрување на отсуство за учество на Меѓународен конгрес
во Р.Црна Гора.
Oдлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
130. седница.
Одлука за мирување - Гоце Николовски.
Одлука за мирување - Дарко Трпковски.
Одлука за мирување - Дејан Стаменковски.
Одлука за мирување - Кристијан Ѓорѓиоски.
Одлука за мирување - Милан Стојановиќ.
Одлука за мирување - Младен Алексиќ.
Одлука за мирување - Ненад Настевски.
Одлука за мирување - Симона Боцева.
Одлука за одбивање на Барање за мирување - Перо Стојанов.
Одлука за одбивање на Барање за промена на изборен предмет Богданка Данаиловиќ.
Одлука за одбивање на Барање за промена на изборен предмет Дијана Цилева.
Одлука за повторно активирање на Дијана Цилева.
Одлука за признавање на испити - Софија Атанасова.
Одлука за промена на статусот Далибор Костадиновски.
Одлука за промена на статусот Димитар Костовски.
Одлука за промена на статусот Драган Спасовски.
Одлука за промена на статусот Синиша Димовски.
Предлог - одлука за измена и дополнување на Одлука за признавање
на испити Маја Тимова.
Дневен ред на 131. седница на ННС, одржана на 3.4.2015 год.:
Усвојување на записник од 130. седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за избор на наставник во наставно-научно звање
доцент за наставно - научната област финансиски менаџмент.
Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област географија.
Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област економика
на туризам и угостителство.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на
е-практикум под наслов „Туристичка географија“.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-практикум
под наслов „Финансиски инвестиционен менаџмент“.

Годишен извештај

6. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-скрипта
под наслов „Финансиски инвестиционен менаџмент“.
7. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е- учебник
под наслов „Туристичка географија“.
8. Донесување Одлука за назначување на администратори – одговорни
за спроведување на обврските и активностите предвидени со Законот
за издавање на вредносни бонови – ваучери.
9. Донесување Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Билјана
Петревска.
10. Донесување Одлука за потврдување на Одлука бр. 2105-76/5 од
5.2.2015 г. за давање поволности на пријавените кандидати во првата
година од реализација на проектот „Центар за обука и стручно
оспособување за полагање на стучен испит за возачи и управители“.
11. Донесување Одлука за потврдување на Одлука бр. 2105-76/4 од
5.2.2015 г. за давање поволности на пријавените кандидати во првата
година од реализација на проектот „Центар за обука и стручно
оспособување за полагање испит за автотакси возачи“.
12. Донесување Одлука за потврдување на Одлука бр. 2105-76/3 од
5.2.2015 г. за започнување на реализација на проект „Центар за обука
и стручно оспособување на кандидати за полагање на стручен испит
за возачи и управители“.
13. Донесување Одлука за реализирање на семестрална и феријална
пракса на студентите од Факултет за туризам и бизнис логистика.
14. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 7-8.3.2015 година во дневниот весник „Нова Македонија“
и „Koha“ за избор на наставник во сите звања за наставно - научната
област географија.
15. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 7-8.3.2015 година во дневниот весник „Нова Македонија“
и „Koha“ за избор на наставник во сите звања за наставно - научната
област eкономика на туризам и угостителство.
16. Донесување Одлука за покривање на трошоци за ноќевање.
17. Донесување Одлука за организирање на научноистражувачка посета
на манастирот во Лешок.
18. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
19. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
20. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за рецензентска комисија за избор на наставник во сите звања
по наставно научната област - економика на туризам и угостителство.
–– Одлука за рецензентска комисија за избор на наставник во сите звања
по наставно-научната област – географија.
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–– Одлука за потврдување на Одлука за давање поволности - стручен
испит возачи и управители.
–– Одлука за потврдување на Одлука за давање поволности - стручен
испит таксисти.
–– Одлука за потврдување на одлука за реализација на проект - Центар
за обука на возачи и управители.
–– Одлука за избор на д-р Татјана Бошков.
–– Одлука за избор на рецензенти за е-практикум - Туристичка
географија.
–– Одлука за избор на рецензенти за е-практикум - Финансиски
инвестиционен менаџмент.
–– Одлука за избор на рецензенти за е-скрипта - Финансиски
инвестиционен менаџмент.
–– Одлука за избор на рецензенти за е-учебник - Туристичка географија.
–– Одлука за номинирање на администратори по Барање на Министерство
за информатичко општество.
–– Одлука за одобрување на отсуство – проф. д-р Билјана Петревска.
–– Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс - доцент –
географија.
–– Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс - доцент економика на угостителство и туризам.
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
–– Одлука за реализација на семестрална и феријална пракса.
–– Одлука за повторно активирање на Васил Цикарски.
–– Одлука за повторно активирање на Мартин Јованов.
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет - Ангел
Манџуков по втор пат.
–– Одлука за одобрување на барање - Викторија Иванова.
–– Одлука за признавање на испити - Виктор Трајковски.
–– Одлука за признавање на испити - Јулијана Николоска.
–– Одлука за признавање на испити - Мима Коваческа.
–– Одлука за признавање на испити - Радмила Цацкова.
–– Oдлука за промена на статусот Бобан Мишев.
–– Oдлука за промена на статусот Игор Дамњаноски.
–– Oдлука за промена на статусот Мирослав Алексиќ.
–– Предлог мислење по барање на студент Игор Кузмановски - лице со
инвалидитет.
–– Одлука за признавање на испити - Олгица Арсовска.
–– Oдлука за одобрување на плаќање на фактура за ноќевање на проф.
од Германија.
–– Oдлука за организирање теренска настава.
Дневен ред на 132. седница на ННС, одржана на 6.5.2015 год.:
Усвојување на записник од 131. седница на ННС на Факултетот.
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Годишен извештај

1. Донесување Одлука за утврдување на прeдлог-кандидат за избор на
ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Донесување Одлука за избор на еден асистент-докторанд за наставнонаучната област применета економија на Факултет за туризам и
бизнис логистика при УГД.
3. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на асистент
– докторанд за наставно - научната област меѓународни односи и
политички системи.
4. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за утврдување предлог-кандидат за избор на ректор при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за избор на асистент-докторад за наставно-научната област
применета економија.
–– Одлука за распишување на конкурс за асистент-докторанд меѓународни односи и политички системи.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дневен ред на 133. седница на ННС, одржана на 20.5.2015 год.:
- Усвојување на записник од 132. седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на еден
наставник во насловно звање доцент за наставно - научната област
туристички маркетинг.
Донесување Одлука за формирање на комисија за запишување на
нови студенти во прва година на прв циклус универзитетски студии
во учебната 2015/2016 година на Факултет за туризам и бизнис
логистика.
Донесување Одлука за ангажирање на наставници на Факултет за
туризам и бизнис логистика при УГД за учебната 2015/2016 за втор
циклус на студии.
Донесување Одлука за ангажирање на наставници и соработници на
Факултет за туризам и бизнис логистика при УГД за зимски семестар
за учебната 2015/2016 г. за прв циклус на студии.
Донесување Одлука за ангажирање на наставници и соработници на
Факултет за туризам и бизнис логистика при УГД за летен семестар
за учебната 2015/2016 за прв циклус на студии.
Донесување Одлука за избор на раководител на Катедрата за бизнис
администрација.
Донесување Одлука за одобрување на исплата на финансиски
средства за котизација за доц. д-р Елизабета Митрева.
Донесување Одлука за одобрување на исплата на финансиски
средства за котизација за проф. д-р Нако Ташков.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство по Барање на доц. д-р
Татјана Бошков.
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10. Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракописот под наслов
„Практикум по култура на изразување и комуникација во претприем
ништвото“ од авторот доц. д-р Мимоза Серафимова.
11. Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракописот под наслов
„Угостителството – умешност и занимање“ од авторите доц. д-р
Татјана Бошков и проф. д-р Нако Ташков.
12. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за доц. д-р
Марија Магдинчева Шопова.
13. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за доц. д-р
Мимоза Серафимова.
14. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за доц. д-р Тања
Ангелкова Петкова.
15. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за доц. д-р Цане
Котески.
16. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за проф. д-р
Златко Јаковлев.
17. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за проф. д-р
Никола В. Димитров.
18. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Александар Божиновски.
19. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Душица Матета Гигова.
20. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
21. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
22. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за утврдување предлог-кандидат за избор на ректор при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за распишување конкурс за избор - насловен доцент
туристички маркетинг.
–– Oдлука за одобрување исплата на средства за котизација – проф.
Нако Ташков – Белград.
–– Oдлука за одобрување исплата на средства за котизација – проф.
Елизабета Митрева – Белград.
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за доц. д-р Мимоза
Серафимова - летен семестар.
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за доц. д-р Марија
Магдинчева Шопова - летен семестар.
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за доц. д-р Тања Ангелкова
Петкова - летен семестар.
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за доц. д-р Цане Котески
- летен семестар.

288

Годишен извештај

–– Одлука за регулирање на патните трошоци за проф. д-р Златко
Јаковлев - летен семестар.
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за проф. д-р Никола
Димитров - летен семестар.
–– Oдлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
–– Одлука за формирање на комисија за уписи во учебната 2015-2016
год. за прв циклус студии.
–– Одлука за избор на раководител на катедра - Бизнис администрација.
–– Одлука за одобрување на отсуство – доц.д-р Татјана Бошков.
–– Одлука за усвојување на рецензија за практикум - Угостителството
– умешност и занимање.
–– Одлука за усвојување на рецензија за практикум - Практикум по
култура на изразување и комуникација во претприемништво.
–– Oдлука за прифаќање на тема за магистерски труд- Душица Матета
Гигова.
–– Oдлука за прифаќање на тема за магистерски труд - Александар
Божиновски.
–– Одлука за мирување - Дијана Мирчевска.
–– Одлука за одбивање на Барање за мирување - Виктор Лазов.
–– Одлука за повторно активирање на Александар Насески.
–– Oдлука за промена на изборен предмет - Македонка Јанз.
–– Oдлука за промена на статусот Александар Атанасов.
–– Oдлука за промена на статусот Билјана Орландиќ.
–– Oдлука за промена на статусот Елмедин Еминовски.
–– Oдлука за промена на статусот Ивана Трпевска.
–– Oдлука за промена на статусот Марија Арсовска.
–– Oдлука за промена на статусот Мартин Манасијев.
–– Oдлука за промена на статусот Тамара Георгиева.
–– Предлог-мислење по Барање на студент Николче Јосимовски - лице
со инвалидитет.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Александра Секулоска.
–– Одлука за ангажман на наставници за втор циклус студии за учебната
2015-2016 год.
–– Одлука за ангажман на наставници и соработници за зимски семестар
за 2015-2016 год.
–– Одлука за ангажман на наставници и соработници за летен семестар
2015-2016 год.
Дневен ред на 134. седница на ННС, одржана на 10.6.2015 год.:
Усвојување на записник од 133. седница на ННС на Факултетот.
1. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-практи
кум под наслов „Угостителството – умешност и занимање“.
2. Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракописот под наслов
„Практикум по туристичка географија“ од авторите проф. д-р Никола
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3.
4.
5.
6.

В. Димитров и доц. д-р Цане Котески.
Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракописот под наслов
„Туристичка географија“ (учебник) од авторите проф. д-р Никола В.
Димитров и доц. д-р Цане Котески.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно.

Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за усвојување на рецензија за практикум - Практикум по
туристичка географија.
–– Одлука за усвојување на рецензија за учебник - Туристичка
географија.
–– Одлука за избор на рецензенти за е-практикум - Угостителство умешност и занимање.
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
–– Одлука за одбивање на Барање за промена на изборен предмет - Сања
Ангелова.
–– Одлука за одбивање на Барање за промена на изборен предмет Сашко Колевски.
–– Одлука за повторно активирање на Ивана Симеонова.
–– Одлука за промена на изборен предмет - Анета Коцевска.
–– Одлука за промена на изборен предмет - Гоце Глигоровски.
–– Одлука за промена на изборен предмет - Елвир Куртановиќ.
–– Одлука за промена на изборен предмет - Јосиф Мановски.
–– Одлука за промена на изборен предмет - Мартин Костадиновски.
–– Одлука за промена на изборен предмет - Светлана Јовановска.
–– Одлука за промена на статусот Милена Ставревска.
–– Одлука за промена на статусот Соња Трајкоска.

1.
2.
3.
4.
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Дневен ред на 135. седница на ННС, одржана на ден 23.6.2015 год.:
Усвојување на записник од 134. седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за
избор на асистент-докторанд за научната област меѓународни односи
и историја на дипломатијата.
Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за
избор на наставник во насловно звање доцент за наставно – научната
област туристички маркетинг.
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд за кандидат Ристо Георгиев.
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 3.6.2015 година во дневниот весник „Нова Македонија“,
„Утрински весник“ и „Koha“ за избор на асистент - докторанд за

Годишен извештај

5.

6.

7.
8.
9.
10.

научната област Меѓународни односи и историја на дипломатијата.
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 3.6.2015 година во дневниот весник „Нова Македонија“,
„Утрински весник“ и „Koha“ за избор на наставник во насловно
звање доцент за наставно – научната област туристички маркетинг.
Донесување Одлука за одобрување на бесплатно полагање и
стекнување сертификат од испитите за туристички водич, туристички
придружник или раководител на туристичка агенција за наставниот
кадар на Факултетот за туризам и бизнис логистика.
Донесување Одлука за одобрување на покривање на трошоци за
набавка на намирници.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно.

Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за рецензиона комисија - насловно звање туристички
маркетинг.
–– Одлика за рецензиона комисија - асс. докторант - Меѓународни
односи и историја на дипломатија.
–– Одлука за одобрување на бесплатно полагање и стекнување
сертификат за туристички водич, придружник и раководител.
–– Oдлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
–– Одлука за покривање на трошоци за набавка на намирници.
–– Oдлука за прифаќање на тема за магистерски труд - Ристо Георгиев.
–– Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс - асс.
докторант - меѓународни односи.
–– Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс - насловен
доцент - туристички маркетинг.
–– Oдлука за промена на статусот Игор Сековски.
–– Oдлука за промена на статусот Марко Калов.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Екатерина
Кузмановска.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Катерина
Алексова.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Александра Баждарова.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Горан Антониевски.
Дневен ред на 136. седница на ННС, одржана на 10.7.2015 год.:
- Усвојување на записник од 135. седница на ННС на Факултетот.
1. Донесување Одлука за започнување на постапка за утврдување на
еден или повеќе кандидати за декан на Факултет за туризам и бизнис
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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2. Донесување Одлука за давање согласност за вршење дејност во друга
високообразовна установа.
3. Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракописот под наслов
„Практикум по туристичка картографија“ од авторот доц. д-р Цане
Котески.
4. Донесување Одлука за организирање на тридневна научноистражу
вачка и едукативна посета на Косово, Албанија, Црна Гора и
Хрватска.
5. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
6. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
7. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
–– Oдлука за започнување на постапка за избор на декан на Факултетот
за туризам и бизнис логистика.
–– Oдлука за организирање на тридневна научноистражувачка и
едукативна посета на Косово, Албанија, Црна гора и Хрватска.
–– Oдлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
–– Oдлука за согласност на Александра Жежова.
–– Одлука за усвојување на рецензија за учебник - практикум по
туристичка картографија.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Јонатана
Митрова.
–– Одлука за повторно активирање на Ристе Стефанов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Дневен ред на 137. седница на ННС, одржана на 21.8.2015 год.:
Усвојување на записник од 136. седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за утврдување листа на пријавени кандидати за
избор на декан на Факултет за туризам и бизнис логистика.
Донесување Одлука за утврдување на предлог-кандидати за избор на
проректори на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за избор на наставник во наставно - научно звање
– вонреден професор за наставно-научната област Географија.
Донесување Одлука за избор на наставник во наставно - научно
звање – вонреден професор за наставно – научната област економија
на угостителство и туризам.
Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракописот под наслов
„Угостителството – умешност и занимање“ од авторите проф. д-р
Нако Ташков и доц. д-р Татјана Бошков.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на рецензиран
речник под наслов „Современ лексикон за менаџери и економисти во
бизнис логистика“.
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Благица Арнаудова.

Годишен извештај

8. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Борче Понев.
9. Донесување Одлука за ангажирање на наставници на Факултет за
туризам и бизнис логистика при УГД за учебната 2015/2016 за трет
циклус на студии.
10. Донесување Одлука за одобрување на отсуство поради учество во
проект за дел од наставниот кадар на факултетот.
11. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
12. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
13. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за ангажман на наставници за трет циклус студии за учебната
2015-2016 год.
–– Одлука за избор на д-р Билјана Петревска - вонреден професор.
–– Одлука за избор на д-р Цане Котески- вонреден професор.
–– Oдлука за избор на рецензенти за е - речник Лексикон за менаџери.
–– Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд- Благица
Арнаудова.
–– Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд - Борче Понев.
–– Одлука за усвојување на рецензија за практикум - Угостителство умешност и занимање.
–– Одлука за утврдување предлог - кандидати за проректори при УГД.
–– Одлука за утврдување на листа на кандидати за избор на декан на
ФТБЛ.
–– Одлука за повторно активирање на Ивана Симеонова.
–– Одлука за повторно активирање на Добре Јакимовски.
–– Одлука за повторно активирање на Азра Фестиќ.
–– Одлука за повторно активирање на Александар Димитриевски.
–– Одлука за повторно активирање на Антонио Николовски.
–– Одлука за повторно активирање на Васил Христов.
–– Одлука за повторно активирање на Василка Никшиќ.
–– Одлука за повторно активирање на Верица Аџиева.
–– Одлука за повторно активирање на Виолета Младеновска.
–– Одлука за повторно активирање на Владимир Младеновски.
–– Одлука за повторно активирање на Голуба Ручкоманова.
–– Одлука за повторно активирање на Даниела Ампова.
–– Одлука за повторно активирање на Даниела Ампова.
–– Одлука за повторно активирање на Ема Даблинска.
–– Одлука за повторно активирање на Емилија Цекова.
–– Одлука за повторно активирање на Јасмин Гелев.
–– Одлука за повторно активирање на Кирил Стојановски.
–– Одлука за повторно активирање на Кристина Димитровска.
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Одлука за повторно активирање на Марија Јанкоска.
Одлука за повторно активирање на Марио Тодоровски.
Одлука за повторно активирање на Марко Петровиќ.
Одлука за повторно активирање на Мартин Илиевски.
Одлука за повторно активирање на Милош Јакимовски.
Одлука за повторно активирање на Моника Ружиќ.
Одлука за повторно активирање на Никита Димушевска.
Одлука за повторно активирање на Стефан Стојановски.
Одлука за повторно активирање на Сузана Незировска.
Одлука за повторно активирање на Томислав Мраков.
Одлука за промена на статусот Азра Фестиќ.
Одлука за промена на статусот Гоце Арсовски.
Одлука за промена на статусот Мартин Илиевски.
Одлука за промена на статусот Мартин Џамбаски.
Одлука за промена на статусот Моника Ружиќ.
Одлука за промена на статусот Наташа Симоновска.
Одлука за промена на статусот Симона Мандалова.
Одлука за одобрување на отсуство за учество во проект – Благоевград.
Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Драгана
Димитровска.
Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Игор
Спасовски.
Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет -Наташа
Стоилковска.
Предлог-одлука за префрлување од единица на единица- Виктор
Јанков.
Предлог-одлука за префрлување од единица на единица - Дарко
Пешов.
Предлог-одлука за префрлување од единица - на единица Иван Ристов.
Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Билјана
Орландиќ
Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Василка
Никшиќ.
Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Далибор
Михаилов.
Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Дарко Андреев.
Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Катерина
Спасева.
Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Кристијан
Велиновски.
Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Магдалена
Илиевска.
Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Мартин
Филипов.

Годишен извештај

–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Милош
Јакимовски.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Тамара
Маркова.
–– Одлука за мирување - Ивана Змејковска.
–– Одлука за мирување - Никола Тодоровски.
–– Одлука за одбивање на барање за мирување - Маринела Бошковска.
–– Oдлука за одбивање на барање за продолжување на студии во 4 - та
- Дејана Ускова.
–– Oдлука за одбивање на барање за продолжување на студии во 4 - та Николчо Петров.
–– Oдлука за одбивање на барање за продолжување на студии во 4 - та Стефанија Зејринова.
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет Билјана Петкова.
–– Одлука за одобрување на барање за поништување на одлука Јонатана Митрова.
–– Oдлука за промена на изборен предмет - Никола Караколев.
–– Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Александар Трајчески.
–– Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Виктор Чапкановски.
–– Предлог-одлука за одбивање на барање за промена на студиска
програма - Бојан Илиевски.
–– Oдлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
Дневен ред на 138. седница на ННС, одржана на 4.9.2015 год.:
1. Донесување Одлука за избор на наставник во насловно звање – доцент
за наставно – научната област туристички маркетинг.
2. Донесување Одлука за избор на асистент докторант за наставно –
научната област Меѓународни односи и историја на дипломатијата.
3. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука бр. 2102280/34 за ангажирање на наставници и соработници на Факултет за
туризам и бизнис логистика при УГД за зимски семестар за учебната
2015/2016 за прв циклус на студии.
4. Донесување Одлука за ангажирање на стручњаци од праксата.
5. Донесување Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Татјана
Бошков.
6. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е - скрипта
под наслов „Психологија на туризмот“.
7. Донесување Одлука за одобрување на исплата на финансиски
средства за доц. д-р Билјана Петревска.
8. Донесување Одлука за префрлување на студенти од една насока на
друга во рамки на Факултет за туризам и бизнис логистика.
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9. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за доц. д-р
Марија Магдинчева Шопова.
10. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за проф. д-р
Златко Јаковлев.
11. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за Доц. д-р
Мимоза Серафимова.
12. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за проф. д-р
Никола В. Димитров.
13. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за проф. д-р
Цане Котески.
14. Донесување Одлука за одбивање на пријава за завршен испит на сту
дент Ненад Спасов.
15. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
16. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
17. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за измена и дополнување на ангажман на наставници и
соработници за зимски семестар за учебната 2015-2016 год.
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
–– Одлука за одобрување исплата на средства за котизација - Билјана
Петревска - септември конгрес.
–– Одлука за одбивање на пријава за завршен испит - Ненад Спасов.
–– Одлука за избор на рецензенти за е - скрипта - Психологија на
туризмот.
–– Одлука за избор на насловен доцент – доц. Д-р Никола Цуцулески.
–– Одлука за избор на асистент - докторад – м-р Анета Стојановска
Стефанова.
–– Одлука за делумно одобрување на отсуство - Татјана Бошков.
–– Предлог-одлука за признавање на испити од Еразмус – Дијана.
–– Одлука за префрлување - од една насока на друга – заедничка.
–– Одлука за ангажман на стручњаци од праксата.
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за доц. д-р Марија
Магдинчева Шопова.
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за проф д-р Златко
Јаковлев.
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за доц. д-р Мимоза
Серафимова.
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за проф д-р Никола В.
Димитров.
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за проф д-р Цане Котески.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Стојан
Атанасовски.
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–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Мирјана
Андонова.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Јован
Кузмановски.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Мирела
Иванова.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Драги Иванов.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Анита Попова.
–– Предлог-одлука за префрлување од единица - Љупче Даов.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Елена Андоноска.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Александар
Цветковски.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Ивица
Богески.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Димитар
Филиповски.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Марија
Врклевска.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Златица
Петревска.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет -Елена Лукиќ.
–– Предлог-одлука за префрлување од единица - Кристијан Василев.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Христијан
Калаџиски.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Фросина
Џиџева.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Катерина
Ѓорговска.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Давор
Кузманов.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Дарио Лазаров.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Зорица
Борчевска.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Бојан Ванчоски.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Тамара
Ивановска.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Александар
Јовановски.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Јонче Давитков.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Марко Калов.
–– Предлог-одлука за префрлување од единица - Моника Ѓорѓијовска.
–– Предлог-одлука за одбивање на барање за промена на студиска
програма - Кристина Шарланџиева.
–– Предлог-одлука за одбивање на барање за промена на студиска
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програма - Илија Митров.
–– Одлука за мирување - Бранко Смилков.
–– Одлука за одбивање на барање за промена на статусот Марко
Велковски.
–– Одлука за повторно активирање II - циклус на Елизабета Ефтимова.
–– Одлука за повторно активирање на Адела Скендеровиќ.
–– Одлука за повторно активирање на Александар Јовановски.
–– Одлука за повторно активирање на Анита Спасеска.
–– Одлука за повторно активирање на Викторија Алтанџиева.
–– Одлука за повторно активирање на Воислав Здравковиќ.
–– Одлука за повторно активирање на Влатко Станоевски.
–– Одлука за повторно активирање на Владо Сапламаев.
–– Одлука за повторно активирање на Даниела Вељковска.
–– Одлука за повторно активирање на Дејан Колев.
–– Одлука за повторно активирање на Дејан Трајковски.
–– Одлука за повторно активирање на Елена Трајковска.
–– Одлука за повторно активирање на Иван Ристевски.
–– Одлука за повторно активирање на Игор Ѓуриќ.
–– Одлука за повторно активирање на Игор Цецов.
–– Одлука за повторно активирање на Маријана Јовевска.
–– Одлука за повторно активирање на Марина Димитрова.
–– Одлука за повторно активирање на Марко Николовски.
–– Одлука за повторно активирање на Мартин Манасијев.
–– Одлука за повторно активирање на Мартин Стојановски.
–– Одлука за повторно активирање на Миле Алчинов.
–– Одлука за повторно активирање на Николчо Митковски.
–– Одлука за повторно активирање на Павлинка Чобанова.
–– Одлука за повторно активирање на Сандра Јуруковска.
–– Одлука за повторно активирање на Сашо Ќосев.
–– Одлука за повторно активирање на Славомир Враниќ.
–– Одлука за повторно активирање на Снежана Накова.
–– Одлука за повторно активирање на Стефан Димитровски.
–– Одлука за повторно активирање на Трајче Трипков.
–– Одлука за повторно активирање на Трифун Ајановски.
–– Одлука за повторно активирање на Фросина Џиџева.
–– Одлука за промена на статусот Адела Скендеровиќ.
–– Одлука за промена на статусот Атанаско Стефановски.
–– Одлука за промена на статусот Викторија Иванова.
–– Одлука за промена на статусот Давид Ивановски.
–– Одлука за промена на статусот Дејан Трајковски.
–– Одлука за промена на статусот Ивана Добревска.
–– Одлука за промена на статусот Јован Митевски.
–– Одлука за промена на статусот Кристина Величковска.
–– Одлука за промена на статусот Мартин Бошковски.
–– Одлука за промена на статусот Ненад Пантовиќ.
–– Одлука за промена на статусот Сара Арсовска.
–– Одлука за промена на статусот Стефан Десподовски.
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5. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНИТЕ
Септемвриска прва испитна сесија, 2014
Факултет
Факултет
за туризам
и бизнис
логистика
%

Вкупно
пријавени

964

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

539

304

66

27

13

8

55,9 31,5 6,85 2,80 1,35 0,83

Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет
Факултет
за туризам
и бизнис
логистика
%

Вкупно
пријавени

562

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

277

195

47

26

7

3

49,2 34,7 8,36 4,63 1,25 0,53

Декемвриска (дополнителна) сесија, 014
Факултет

Вкупно
пријавени

Факултет
за туризам
417
и бизнис
логистика
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

191

168

27

11

6

4

45,8 40,2 6,47 2,64 1,44 0,96

Февруарска прва сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Факултет
за туризам
3627
и бизнис
логистика
%

ОЦЕНКА
5

6

1277 1011

7
508

8

9

427 215

10
171

35,2 27,8 14,01 11,7 5,93 4,71

Не се
Го
јавиле
положиле
на
испитот
испитот
7

418

0,73

43,3

Не се
Го
јавиле
положиле
на
испитот
испитот
7

278

1,25

49,4

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот испитот
10

216

2,40

51,8

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот испитот
18

2332

0,50

0,03
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Февруарска втора сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Факултет
за туризам
3714
и бизнис
логистика
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

1915 916 362 262 113

10
83

51,5 24,6 9,75 7,05 3,04 2,23

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Факултет
за туризам
1678
и бизнис
логистика
%

ОЦЕНКА
5
800

6

7

661 107

8

9

10

71

14

12

47,6 39,3 6,38 4,23 0,83 0,72

Јунска прва испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Факултет
за туризам
2544
и бизнис
логистика
%

ОЦЕНКА
5

6

7

685

750

8

9

10

378 325 225 156

26,9 29,4 14,8 12,7 8,84 6,13

Јунска втора испитна сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Факултет
за туризам
3675
и бизнис
логистика
%

300

ОЦЕНКА
5

6

7

8

1706 817 416 307

9

10

262

118

46,4 22,2 11,3 8,35 7,13 3,21

Не се
Го
јавиле
положиле
на
испитот
испитот
63

1736

1,70

46,7

Не се
Го
јавиле
положиле
на
испитот
испитот
13

865

0,77

51,5

Не се
Го
јавиле
положиле
на
испитот
испитот
25

1834

0,98

72,09

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот испитот
49

1920

1,33

52,24
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Септемвриска испитна сесија, 2015

Факултет
за туризам
1771
и бизнис
логистика
%

5

6

7

8

9

10

Не се
јавиле
на
испитот

832

514

129

103

56

44

93

846

5,25

47,7

ОЦЕНКА

Вкупно
Факултет
пријавени

46,9 29,02 7,28 5,82 3,16 2,48

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015
ОЦЕНКА

Вкупно
Факултет
пријавени
Факултет
за туризам
1576
и бизнис
логистика
%

5

6

7

8

9

10

599

517

124

98

52

29

Го
положиле
испитот

Не се
Го
јавиле
положиле
на
испитот
испитот

38,01 32,8 7,87 6,22 3,30 1,84

157

820

9,96

52,03

6. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ И БИБЛИОТЕКА
––

Од страна на техничка опременост за потребите на факултетот
набавени се повеќе компјутери, проектори, печатари и 2 фотокопири.
–– Библиотечниот фонд во согласност со уредбите на Универзитетот е
евидентиран и се чува во шкафови во Гевгелија, Штип и Скопје. Сѐ
уште нема назначено лице кое ќе биде задолжено да ја евидентира,
чува и издава стручната литература на студентите. Се планира тоа да
се случи во текот на наредната 2015/2016 година.
1. Име на лабораторија/предавална/амфитеатар/кабинет
За Гевгелија

Р.бр.

Вид на опрема

1.

Кабинет по информатика (компјутери)

Количина
20

За Штип и Скопје во текот на 2014/2015 г. не е набавена нова
опрема.
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7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
- Простории каде што се одржува наставата
Предавањата на Факултетот во Гевгелија, од 2013/2014 година, се
одржуваа во нов објект. Во објекот има 5 предавални, една просторија за
библиотека и 2 простории за наставнички и соработнички кадар и една за
административен персонал. Во Штип на дисперзираните студии наставата
се реализира во Кампус 4, и тоа: во 1 анфитеатар и 4 предавални, а
наставничкиот и соработничкиот кадар има 3 канцеларии. Додека, пак, за
дисперзираните студии во наставниот центар во Скопје, ФТБЛ располага
со 8 предавални (од кои една компјутерска) и 4 канцеларии.
- Реновирање, адаптација и санација на просториите
За потребите на Факултетот, во текот на академската 2014/2015
година, се реновира хотелско-ресторанскиот објект во Плачковица и тоа
кујнискиот и ресторанскиот дел, како и еден анфитеатар.
Реновирањето на објектот беше резултат од проектот со Бугарија.
Во текот на 2014/15 година во Скопје, за потребите на насоката за
гастрономија, исхрана и диететика, и насоката Хотелско-ресторанска се
оспособи простор за кујна и ресторан. Просториите е планирано да бидат
дел од лабораторија за практична настава која ќе се докомплетираат во
текот на 2015/2016 година.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8. ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Книги:
Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and Metodijeski, Dejan (2014)
Cooking: Cooking practice. Lambert Academic Publishing . ISBN 9783-659-635 14-4
Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola (2015) Tourist
criminality. LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co.KG,
Saarbrucken, Germany. ISBN 978-3-659-33708-6
Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko (2015) Bitola
region in Macedonia - settlements. LAP Lambert Academic Publishing
GmbH&Co.KG, Saarbrucken, Germany. ISBN 978-3-659-68316-9
Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Josheski, Dushko (2014) Bitola
region in Macedonia-Population.Lambert Academic Publishing.ISBN
978-3-659-67674-1
Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev Zlatko (2014) Opportunities
for development of spa tourism in R. Macedonia. LAP Lambert Academic
Publishing, Deutschland/Germany. ISBN 978-3-659-58922-5
Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane (2014) Географски основи на
просторно планирање.Самостоен издавач,Штип. ISBN 978-60865616-1-1
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7. Dimitrov, Nikola and Angelkova, Tanja (2014) Менаџмент на
туристички дестинации. Самостоен издавач, Битола. ISBN 978608-65616-2-8
8. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko (2014) Маркетинг во
угостителството и туризмот. 2-ри Август, Штип, Македонија.
ISBN 978-608-4662-23-5
9. Апостолов, Мичо (2015), Дизајнирање на Дистрибутивни Мрежи и
Примени во Е-Бизнисот, Светски Релации (книга), in press
10. Апостолов, Мичо (2015), Дизајн на Мрежа во Синџирот на
Снабдување, Светски Релации (книга), in press
11. Serafimova, Mimoza (2014) Претприемништво и комуникациски
менаџмент - современи претприемнички пристапи. Other. 2 Avgust,
Stip, Macedonia, Stip.
12. Serafimova, Mimoza and Jakovlev, Zlatko (2015) Enterpreneurship,
management and communication. Other. LAP LAMBERT Academic
Publishing, Germany.
13. Serafimova, Mimoza and Jakovlev, Zlatko (2015) Entrepreneurship,
communication and their application in toursm. Other. LAP LAMBERT
Academic Publishing, Germany
14. Марија Магдинчева-Шопова, Стручна книга- “ Entrepreneur of the 21st
century “, Lampert Academic Publishing,ноември 2014
15. Tatjana Boshkov (2015)”How to balance EU convergence &economic
recovery in SEE6”, (e-book), LAMBERT Academy Publishing ISBN:9783-659-74812-7
16. Boshkov Tatjana and Taskov Nako (2014)”Collection tasks in Foreign
Exchange”, “Goce Delcev” University, Stip, Macedonia ISBN
17. Стојановска-Стефанова, Анета, Атанасоски, Драшко
(2014)
“Европски и регионални искуства во делот на транспортната
политика“,Печатница „2 Август-Штип“ (ISBN 978 608 4662 32 7).
9. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
Примарна задача на Факултетот за туризам и бизнис логистика во
првите неколку академски години е наставата во сите студиски насока,
што незначи 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
туристичка економија и бизнис, но и обратно на афирмација на
македонскиот туризам, гастрономија и воопшто бизнисот во странство.
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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

2014-2015

2014-2015

Наслов на проектот
„Емпириско истражување за
вреднување и одржливост на
туристичко – гастрономските
специфичности на
Брегалничкиот регион“
Одбележување на
препознатиливи производи,
локалитети, објекти, настани
од значење за туризмот во
Република Македонија – во
својство на проект менаџер, е
деканот проф. д-р Нако Ташков

2014-2015

„Конгресен центар и Центар
за доживотно учење на
Плачковица“. ФТБЛ под е
учесник во реализација на
проектот

2014-2015

„Евиденција на сите туристички
потенцијали во регионите на
Република Македонија“

2014-2015

„Развој на манастирски туризам
во Република Македонија“, во
својство –

„Детерминирање на на
туристичките настани во
2015 -2016
Источниот регион на Република
Макдонија“
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Позиција

Опис на
активностите во
тек на проектот:

Главен
Интерен проект на
истражувач проф.
УГД
д-р Нако Ташков

Проект менаџер
проф. д-р Нако
Ташков

Проект добиен од
Агенција за развој
и промоција на
туризмот во Р.
Македонија

Меѓународен
проект на УГД
– ФТБЛ, заедно
Член на
со Американски
раководство
Универзитет во
Проф. д-р Нако
Бугарија, преку
Ташков
ИПА програма
за прекугранична
соработка.
Проект добиен од
Проект менаџер Агенција за развој
проф. д-р Никола и промоција на
Димитров
туризмот во Р.
Македонија
Проект добиен од
Проект менаџер Агенција за развој
доц. д-р Дејан
и промоција на
Методијески
туризмот во Р.
Македонија
Главен
истражувач
Интерен проект на
Вон, проф. д-р
Златко Јаковлев

УГД

Годишен извештај

10. ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ
Вонр. проф. д-р Нако Ташков, декан (до 14.09)
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум, книга и сл.
Учебник: 3
1. Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan (2014) Термален туризам.
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-608-244-142-9
2. Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta (2014) Организациско однесување
- учебник. Универзитет „Гоце Делчев”, Штип. ISBN 978-608-244008-8
3. Taskov, Nako and Kuzelov, Aco (2014) Познавање на стоката.
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-107-8
Книга: 1
1. Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and Metodijeski, Dejan (2014)
Cooking: Cooking practice. Lambert Academic Publishing . ISBN 9783-659-635 14-4
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 1
1. Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and Sazdova, Julijana and Barishic,
Darko and Metodijeski, Dejan (2014) Preparatory activities for the
successful implementation of the methodology for after sales support
to customers in the TQM system. Technics Technologies Education
Management, 9 (4). pp. 751-757. ISSN 1840-1503
Број на трудови во коавторство: 11
1. Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Taskov, Nako and Ackovska,
Marija and Petroska Angelovska, Neda (2014) E-government information
communication system and transparency: an overview of the situation
in the Republic of Macedonia. Journal of the Institute of Economics Skopje (3). pp. 73-87. ISSN 1409-7893, e-ISSN 1857-7741
2. Kuzelov, Aco and Taskov, Nako and Saneva, Dusica and Savinok,
Oksana (2014) Influence of the lactate on the microbiological and sensory
properties in semi-durable sausages. Macedonian Journal of Animal
Science, 4 (2). pp. 75-78. ISSN 1857-6907
3. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Crnkovic, Snezana (2014)
Application of methodology for business process improvement in
specialized diagnostic laboratory. Quality - Access to Success, 15 (141).
pp. 91-95. ISSN 1582-2559
4. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Barishic, Darko (2014)
Post-Sale Customer Support Methodology in the TQM System. Iliria
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5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

International Review – 2014/1, 1 (27). pp. 74-86. ISSN 2192-7081
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Rizovska Jovanovska, Sonja
(2014) The proposed methodologies for the Six Sigma Method and TQM
strategy as well as their application in practice in Macedonia. IIASS Innovative Issues and Approaches in Social Sciences, 7 (2). pp. 135-144.
ISSN 1855-0541
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Self-evaluation in the
implementation of TQM strategy within Macedonian companies.
Upstream Research International Journal, 2 (1). ISSN 2321 –0567
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Evaluating the success of the
company designing the TQM System. Journal of Process Management –
New Technologies, International, 2 (5). pp. 44-51. ISSN 2334-7449
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Создание системы
обеспечения качества для текстильных компаний Македонии. Review
of Business and Economics Studies, 2 (2). pp. 75-80. ISSN 2308-944X
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Pop Metodieva, Biljana (2014)
Basis for the design and implementation of the quality system in Cad Cam textile production. International Journal of Information, Business
and Management, 6 (4). pp. 42-51. ISSN 2218-046X
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Stojanov, Bojan (2014) Local
government management in the Republic of Macedonia. International
Journal of Economics, Commerce and Management, 2 (3). pp. 1-14.
ISSN 2348 0386
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Projection and
Implementation of Total Quality Management Systems within the Textile
Production. Business Systems & Economics, 4 (1). pp. 20-29. ISSN
2029-8234

Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2014) A
review of the hostel sector in the Republic of Macedonia. In: Proceedings
of the Vth International Practical - Scientific Conference:Tourism
Economics and Business. Batumi Shota Rustaveli State University,
Batumi, Georgia, pp.168-172.ISBN 978-9941-22-316-7
2. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Lazarovski, Zlatko (2014)
The need for the design and implementation of TQM system for the
airport services TAV Airports Holding, Macedonia. In: 8th International
Quality Conference, 23 May 2014, 8th IQC, Center for Quality, Faculty
of Engineering, University of Kragujevac.
3. Jorgova, Katja and Danov, Kamen and Gradinarska, Dijana and Kuzelov,
Aco and Taskov, Nako and Saneva, Dusica (2014) Funkcionalne osobine
sojeva bakterija mlečne kiseline i mikrokoka u sredini sličnoj mesnoj
masi sirovih kobasica kao modelu. In: XIX Savetovanje o Biotehnologiji
sa medjunarodnim ucescem, 07-08 March 2014, Cacak, Republika Srbija.
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4. Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and Sazdova, Julijana and
Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2014) Full commitment of top
management in Macedonian High Education Institutions. In: Proceedings
of the Scientific Conference Quality and Leading Innovation´2014, 19–
20 Sept 2014, Košice – Hradec Králové.
5. Indzilieva, Dijana and Kuzelov, Aco and Taskov, Nako and Saneva,
Dusica and Metodijeski, Dejan (2014) Ispitivanje potencijalnog probiotika
- lactobacillus plantarum soj L6 izolovanog iz “Karlovske kobasice”. In:
XIX Savetovanje o biotehnologiji sa medjunarodnim ucescem, 07-08
March 2014, Cacak, Republika Srbija.
6. Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2014)
Списокот на светското наследство на УНЕСКО како фактор за
развој на туризмот во Балканските земји. In: 2nd International
Conference of Cultural Heritage, Tourism and Media, 17-19 Jan 2014,
Ohrid. (Unpublished)
7. Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Temelkov, Zoran and
Filiposki, Oliver (2014) SMEs development and innovation: Examples
of rural tourism in Republic of Macedonia. In: SMEs Development and
Innovation: Building competitive future of South-Eastern Europe, VIII
International Conference, 03-04 Oct 2014, Ohrid, Macedonia.
8. Andronikov, Darko and Kuzelov, Aco and Sofijanova, Elenica and
Taskov, Nako and Saneva, Dusica (2014) Učеšће sadržaja proteina
dobivenih od svinskih kožica u barenim svinskim kobasicama. In: XIX
Savetovanje o biotehnologiji sa medjunarodnim ucescem, 07-08 March
2014, Cacak, Republika Srbija.
Учество во проекти:
1. Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan and
Saneva, Dusica and Kolevska, Natasha and Nakovska, Julija (2014)
Емпириско истражување за вреднување и одржливост на туристичко
– гастрономските специфичности на Брегалничкиот регион. [Project]
(Unpublished)
2. Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2014)
Обележување на препознатливи производи, локалитети, објекти,
настани од значење за туризмот во Република Македонија. [Project]
(Unpublished)
3. Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan (2014)
Евиденција на сите туристички потенцијали во регионите на
Република Македонија. [Project] (Unpublished)
4. Metodijeski, Dejan and Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako (2014)
Развој на манастирскиот туризам во Република Македонија. [Project]
(Unpublished)
5. Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Koteski, Cane and Mitreva,
Elizabeta and Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja and Josheski, Dushko
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and Filiposki, Oliver and Kovacevik, Kristina (2015) Историско – географски
пресек на туризмот и угостителството во Република Македонија. [Project]
(Unpublished)
Вонр. проф. д-р Никола В. Димитров, продекан (до 10.03.)

1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум, книга и сл.
Учебник: 1
Никола В. Димитров, Цане Котески (2015) Туристичка географија
ISBN 978-608-244-216-7
Практикум: 2
Никола В. Димитров, Цане Котески (2015) Туристичка географија
ISBN 978-608-224-217-4
Никола В. Димитров, Наташа Колевска (2014) Практикум по
просторно планриање
Книги: 6
Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola (2015) Tourist
criminality. LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co.KG,
Saarbrucken, Germany. ISBN 978-3-659-33708-6
Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko (2015) Bitola
region in Macedonia - settlements. LAP Lambert Academic Publishing
GmbH&Co.KG, Saarbrucken, Germany. ISBN 978-3-659-68316-9
Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Josheski, Dushko (2014) Bitola
region in Macedonia-Population.Lambert Academic Publishing. ISBN
978-3-659-67674-1
Koteski,
Cane
and
Dimitrov,
Nikola
and
Jakovlev,
Zlatko (2014) Opportunities for development of spa tourism in
R.Macedonia. LAP Lambert Academic Publishing, Deutschland/
Germany. ISBN 978-3-659-58922-5
Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane (2014) Географски основи на
просторно планирање. Самостоен издавач, Штип. ISBN 978-60865616-1-1
Dimitrov, Nikola and Angelkova, Tanja (2014) Менаџмент на
туристички дестинации. Самостоен издавач, Битола. ISBN 978608-65616-2-8

Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 2
1. Dimitrov, Nikola (2015) Bitola Destination for Cultural Tourism – 7000
Years of History – (From Gurgur through to Heraclea Bitola).(JPMNT)
Journal of Process Management – New Technologies, International, 3 (1
). pp. 45-50. ISSN 2334-735X
2. Dimitrov, Nikola (2014) Просторно-популациски карактеристики
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на населбите од ридско - планинските области во Република
Македонија. Географски разгледи, Македонско географско друштво
- Скопје (47). pp. 45-59. ISSN 1409-908X UDK91
Број на трудови во коавторство: 6
1. .Angelkova, Tanja and Dimitrov, Nikola and Josheski, Dushko (2014) City
of Bitola – destination for cultural tourism. Researches review of the
Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 43 (1). pp.
53-59. ISSN 1452-0133 (print) 2334-7074 (online)
2. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Dimitrov,
Nikola and Bardarova, Snezana (2014) Македонија демографски
старее. Journal of Earth Science and Enginering, 4 (7). pp. 445-454.
ISSN 2159-581X
3. Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko (2015) The
importance of natural elements for the development of tourism in
Negorska Spa - Gevgelija in Macedonia. In: Geobalcanica International
Scientific conference connects all geographers, 5-7 June 2015, Skopje,
Republic of Macedonia. (Submitted)
4. Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2014) A
review of the hostel sector in the Republic of Macedonia. In: Proceedings
of the Vth International Practical - Scientific Conference:Tourism
Economics and Business. Batumi Shota Rustaveli State University,
Batumi, Georgia, pp.168-172.ISBN 978-9941-22-316-7
5. Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and Sazdova, Julijana and Dimitrov,
Nikola and Metodijeski, Dejan (2014) Full commitment of top
management in Macedonian High Education Institutions. In: Proceedings
of the Scientific Conference Quality and Leading Innovation´2014, 19–
20 Sept 2014, Košice – Hradec Králové
6. Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2014) Списокот
на светското наследство на УНЕСКО како фактор за развој на
туризмот во Балканските земји. In: 2nd International Conference of
Cultural Heritage, Tourism and Media, 17-19 Jan 2014, Ohrid. (Unpublished)
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Geobalcanica International Scientific conference connects all geographers,
5-7 June 2015, Skopje, Republic of Macedonia. (Submitted
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
–– Проект - „Емпириско истражување за вреднување и одржливост
на туристичко – гастрономските специфичности на Брегалничкиот
регион“, својство на истражувач, 2014 – 2015 година.
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–– Преокт Евиденција на сите туристички потенцијали во регионите на
Република Македонија, својство–проектен менаџер, јули–декември
2014 г.
–– Проект – Развој на манастирски туризам во Република Македонија,
својство – главен истражувач, јули – декември 2014 г.
–– Проект – Одбележување на препознатиливи производи, локалитети,
објекти, настани од значење за туризмот во Република Македонија –
заменик главен истражувач, јули 2014 – март 2015 г.
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) Историско
– географски пресек на туризмот и угостителството во Република
Македонија. [Project] (Unpublished)
Доц. д-р Дејан Методијески, продекан (од 11.03.)
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум, книга и сл.
Учебник: 2
1. Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan (2014) Термален туризам.
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-608-244-142-9
2. Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and Metodijeski, Dejan (2014)
Cooking: Cooking practice. Lambert Academic Publishing . ISBN 9783-659-635 14-4
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 4
1. Metodijeski, Dejan (2014) Публикувана стручна литература од
областа на туризмот во новиот милениум. Современост. pp. 93-97.
ISSN 0038-5972
2. Metodijeski, Dejan and Temelkov, Zoran (2014) Tourism policy of
Balkan countries: review of national tourism development strategies.
UTMS Journal of Economics, 5 (2). pp. 231-239. ISSN 1857-6982
3. Metodijeski, Dejan and Golakov, Kostadin (2014) Изучувањето
на странските јазици на факултетите за туризам во Република
Македонија. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, УГД Штип, 5. ISSN 1857- 7059
4. Metodijeski, Dejan and Golakov, Kostadin (2014) Prague as the
destination for Macedonians in the product of tourism agencies. Czech
Hospitality and Tourism Papers, 10 (21). pp. 52-62. ISSN 1801-1535
Број на трудови во коавторство: 1
1. Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and Sazdova, Julijana and Barishic,
Darko and Metodijeski, Dejan (2014) Preparatory activities for the
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successful implementation of the methodology for after sales support
to customers in the TQM system. Technics Technologies Education
Management, 9 (4). pp. 751-757. ISSN 1840-1503
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2014) A
review of the hostel sector in the Republic of Macedonia. In: Proceedings
of the Vth International Practical - Scientific Conference:Tourism
Economics and Business. Batumi Shota Rustaveli State University,
Batumi, Georgia, pp. 168-172. ISBN 978-9941-22-316-7
2. Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and Sazdova, Julijana and Dimitrov,
Nikola and Metodijeski, Dejan (2014) Full commitment of top
management in Macedonian High Education Institutions. In: Proceedings
of the Scientific Conference Quality and Leading Innovation´2014, 19–
20 Sept 2014, Košice – Hradec Králové.
3. Indzilieva, Dijana and Kuzelov, Aco and Taskov, Nako and Saneva, Dusica
and Metodijeski, Dejan (2014) Ispitivanje potencijalnog probiotika lactobacillus plantarum soj L6 izolovanog iz “Karlovske kobasice”. In:
XIX Savetovanje o biotehnologiji sa medjunarodnim ucescem, 07-08
March 2014, Cacak, Republika Srbija.
4. Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2014)
Списокот на светското наследство на УНЕСКО како фактор за
развој на туризмот во Балканските земји. In: 2nd International
Conference of Cultural Heritage, Tourism and Media, 17-19 Jan 2014,
Ohrid. (Unpublished)
5. Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Temelkov, Zoran and
Filiposki, Oliver (2014) SMEs development and innovation: Examples
of rural tourism in Republic of Macedonia. In: SMEs Development and
Innovation: Building competitive future of South-Eastern Europe, VIII
International Conference, 03-04 Oct 2014, Ohrid, Macedonia.
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)
–– Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan (2014)
Евиденција на сите туристички потенцијали во регионите на
Република Македонија. [Project] (Unpublished)
–– Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2014)
Обележување на препознатливи производи, локалитети, објекти,
настани од значење за туризмот во Република Македонија. [Project]
(Unpublished)
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–– Metodijeski, Dejan and Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako (2014)
Развој на манастирскиот туризам во Република Македонија. [Project]
(Unpublished)
–– Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan and
Saneva, Dusica and Kolevska, Natasha and Nakovska, Julija (2014)
Емпириско истражување за вреднување и одржливост на туристичко
– гастрономските специфичности на Брегалничкиот регион. [Project]
(Unpublished)
Вонр. проф. д-р Златко Јаковлев

1.
2.
3.
4.

Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум, книга и сл.
Книги: 4
Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola (2015) Tourist
criminality. LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co.KG,
Saarbrucken, Germany. ISBN 978-3-659-33708-6
Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko (2015) Bitola
region in Macedonia - settlements. LAP Lambert Academic Publishing
GmbH&Co.KG, Saarbrucken, Germany. ISBN 978-3-659-68316-9
Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko (2014) Маркетинг во
угостителството и туризмот. 2-ри Август, Штип, Македонија.
ISBN 978-608-4662-23-5
Koteski,
Cane
and
Dimitrov,
Nikola
and
Jakovlev,
Zlatko (2014) Opportunities for development of spa tourism in
R.Macedonia. LAP Lambert Academic Publishing, Deutschland/
Germany. ISBN 978-3-659-58922-5

Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 2
1. Jakovlev, Zlatko and Serafimova, Mimoza and Koteski, Cane and
Zezova, Aleksandra (2015) Entrepreneurship and management of
animation in tourism. Economic Development Journal of the Institute of
Economics (1-2). pp. 307-320. ISSN 1409-7893
2. Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola (2015)
Tourist criminality. LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co.KG,
Saarbrucken, Germany. ISBN 978-3-659-33708-6 8.
Број на трудови во коавторство: 6
1. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Dimitrov,
Nikola and Bardarova, Snezana (2014) Македонија демографски
старее. Journal of Earth Science and Enginering, 4 (7). pp. 445-454.
ISSN 2159-581X
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2. Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko (2015) Bitola
region in Macedonia - settlements. LAP Lambert Academic Publishing
GmbH&Co.KG, Saarbrucken, Germany. ISBN 978-3-659-68316-9
3. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko (2014) Маркетинг во
угостителството и туризмот. 2-ри Август, Штип, Македонија. ISBN
978-608-4662-23-5
4. Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko (2014)
Opportunities for development of spa tourism in R.Macedonia. LAP
Lambert Academic Publishing, Deutschland/Germany. ISBN 978-3-65958922-5
5. Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko (2014) Bitola
region in Macedonia - Population. Lambert Academic Publishing. ISBN
978-3-659-67674-1 12.
6. Serafimova, Mimoza and Jakovlev, Zlatko (2015) Enterpreneurship,
management and communication. Other. LAP LAMBERT Academic
Publishing, Germany.
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
–– Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Goranco (2014)
Монографија за Прилеп - население. Working Paper. Друштво за
наука и уметност Прилеп и Локална самоуправа Прилеп, Прилеп.
–– Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Goranco (2014) Прилеп
– милениумско пулсирање (1014-2014) - Природно географски
карактеристики на градот Прилеп. Working Paper. Друштво за наука
и уметност - Прилеп и Локална самоуправа на Општина Прилеп,
Прилеп.
–– Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko (2015)
The importance of natural elements for the development of tourism in
Negorska Spa - Gevgelija in Macedonia. In: Geobalcanica International
Scientific conference connects all geographers, 5-7 June 2015, Skopje,
Republic of Macedonia. (Submitted)
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 2011година.
–– 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. (Submitted)
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Вонр. проф. Цане Котески

1.
1.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Учебник: 1
Никола В. Димитров, Цане Котески (2015) Туристичка географија
ISBN 978-608-244-216-7
Практикум: 1
Никола В. Димитров, Цане Котески (2015) Туристичка географија
ISBN 978-608-224-217-4
Книга: 6
Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola (2015) Tourist
criminality. LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co.KG,
Saarbrucken, Germany. ISBN 978-3-659-33708-6
Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko (2015) Bitola
region in Macedonia - settlements. LAP Lambert Academic Publishing
GmbH&Co.KG, Saarbrucken, Germany. ISBN 978-3-659-68316-9
Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko (2014) Маркетинг во
угостителството и туризмот. 2-ри Август, Штип, Македонија.
ISBN 978-608-4662-23-5
Koteski,
Cane
and
Dimitrov,
Nikola
and
Jakovlev,
Zlatko (2014) Opportunities for development of spa tourism in
R.Macedonia. LAP Lambert Academic Publishing, Deutschland/
Germany. ISBN 978-3-659-58922-5
Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Josheski, Dushko (2014) Bitola
region in Macedonia - Population. Lambert Academic Publishing. ISBN
978-3-659-67674-1
Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane (2014) Географски основи на
просторно планирање. Самостоен издавач, Штип. ISBN 978-60865616-

Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 5
1. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Dimitrov,
Nikola and Bardarova, Snezana (2014) Македонија демографски
старее. Journal of Earth Science and Enginering, 4 (7). pp. 445-454.
ISSN 2159-581X
2. Koteski,
Cane
and
Jakovlev,
Zlatko
and
Koteski,
Goranco (2014) Монографија за Прилеп - население. Working Paper.
Друштво за наука и уметност Прилеп и Локална самоуправа Прилеп,
Прилеп.
3. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Goranco (2014) Прилеп
– милениумско пулсирање (1014-2014) - Природно географски
карактеристики на градот Прилеп. Working Paper. Друштво за
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наука и уметност - Прилеп и Локална самоуправа на Општина
Прилеп, Прилеп.
4. Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, Zlatko (2015) The
importance of natural elements for the development of tourism in
Negorska Spa - Gevgelija in Macedonia. In: Geobalcanica International
Scientific conference connects all geographers, 5-7 June 2015, Skopje,
Republic of Macedonia. (Submitted)
5. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova,
Marija (2014) Tobin’s q and R&D investment in CESEE countries. In:
SMEs Development and innovation building competititve future of
Southeastern Europe, 3-4 Oct 2014, Ohrid, Macedonia.
Број на трудови во коавторство: 1
1. Jakovlev, Zlatko and Serafimova, Mimoza and Koteski, Cane and Zezova,
Aleksandra (2015) Entrepreneurship and management of animation in
tourism. Economic Development Journal of the Institute of Economics
(1-2). pp. 307-320. ISSN 1409-7893
Учество во научноистражувачки 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 andJosheski,
Dushko and Filiposki, Oliver and Kovacevik, Kristina (2015) Историско
– географски пресек на туризмот и угостителството во Република
Македонија. [Project] (Unpublished)
–– 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)
Вонр. проф. д-р Билјана Петревска
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум, книга и сл.
Учебник: 1.
1. Петревска, Б. (2014). Економика на угостителство и туризам
(рецензирана е-скрипта), Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, (ISBN
978-608-244-028-6)
Практикум: 2
1. Петревска, Б. (2014). Практикум по економика на угостителство
и туризам (рецензиран е-практикум), Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип, (ISBN 978-608-244-029
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2. Петревска, Б. & Китанов, В. (2014). Практикум по промотивни
активности (рецензиран е-практикум), Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип, (ISBN 978-608-244-098-9)
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 8
1. Petrevska, B. (2014). Financing SMEs in Macedonia, Conference
Proceedings from the International Conference “SMS Development and
Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe”,
Ohrid, 3-4 October, 2014, 635-647.
2. Petrevska, B. (2014). Measuring seasonal concentration of tourism
demand: comparative study of SEE countries, CEA Journal of Economics,
9(2), 45-53
3. Petrevska, B. (2015). Assessing tourism development: the case of
Krusevo, Macedonia, Economic Development, 17(1/2), 261-275.
4. Petrevska, B. (2015). Effects of tourism seasonality at local level,
Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasy,
Economic Sciences Series, 62(2), 241-250.
5. Petrevska, B. (2015). Tourism planning by testing seasonality: regional
approach, Conference proceedings from the International conference
Geobalcanica, Skopje, Macedonia, 5-7 June, 2015, pp. 287-292.
6. Petrevska, B. & Deleva, S. (2014). Empirical Investigation on
Gastronomy and Wine Tourism, Journal of Applied Economics and
Business, 2(4), 34-44.
7. Petrevska, B. & Kjosev, S. (2015). Planning tourism development
in regional frames, Conference proceedings from the International
conference Geobalcanica, Skopje, Macedonia, 5-7 June, 2015, pp.
293299.
8. Petrevska, B. & Trajkov, N. (2015). Evaluating tourism development of
South East Macedonia: a micro region perspective, Journal of Applied
Economics and Business, 3(3), 56-75.
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
–– International Scientific Conference “GEOBALCANICA”, Skopje,
Macedonia, 5-7 June, 2015.
–– International Conference “SMS Development and Innovation: Building
Competitive Future of South-Eastern Europe”, Faculty of EconomicsPrilep, Ohrid, Macedonia, 3-4 October, 2014.
Учество во научноистражувачки проект:
–– Проект „Тур ре Тур” - предметен наставник по Царинско работење при
полагање стручен испит за Туристички придружник и Раководител
со туристичка агенција
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–– Учесник во проектот COST Action IS1204 “Tourism, Wellbeing and
Ecosystem Services”, имплементиран од European Cooperation in
Science and Technology
–– Учесник во проектот „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
Фондот за научно-истражувачка работа на УГД, Одлука бр. 0201165/6 од 29.1.2015 (Универзитетски Сенат) и Одлука бр. 0801-139/26
од 27.1.2015 (Фонд за НИП));
–– Учесник 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 29.01.2015 (Универзитетски сенат) и
Одлука бр. 0801-139/31 од 27.01.2015 (Фонд за НИП)).
Доц. д-р Елизабета Митрева

1.

1.
1.

1.

Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Учебник: 1
Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta (2014) Организациско
однесување - учебник. Универзитет „Гоце Делчев”, Штип. ISBN 978608-244-008-8
Скрипта: 2
Mitreva, Elizabeta and Magdinceva Sopova, Marija (2014) Маркетинг
на пазарот (рецензирана е – скрипта). ISBN 978-608-244-007-1.
Практикум: 1
Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver (2014) Менаџмент на мали
и средни бизниси (рецензиран e - практикум). ISBN 978-608-244027-9.
Книга: 1
Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and Metodijeski, Dejan (2014)
Cooking: Cooking practice. Lambert Academic Publishing . ISBN 9783-659-635 14-4

Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 9
1. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Crnkovic, Snezana (2014)
Application of methodology for business process improvement in
specialized diagnostic laboratory. Quality - Access to Success, 15 (141).
pp. 91-95. ISSN 1582-2559
2. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Barishic, Darko (2014)
Post-Sale Customer Support Methodology in the TQM System. Iliria
International Review – 2014/1, 1 (27). pp. 74-86. ISSN 2192-7081
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3. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Rizovska Jovanovska, Sonja
(2014) The proposed methodologies for the Six Sigma Method and TQM
strategy as well as their application in practice in Macedonia. IIASS Innovative Issues and Approaches in Social Sciences, 7 (2). pp. 135-144.
ISSN 1855-0541
4. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Self-evaluation in the
implementation of TQM strategy within Macedonian companies.
Upstream Research International Journal, 2 (1). ISSN 2321 –0567
5. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Evaluating the success of
the company designing the TQM System. Journal of Process Management
– New Technologies, International, 2 (5). pp. 44-51. ISSN 2334-7449
6. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Создание системы
обеспечения качества для текстильных компаний Македонии.
Review of Business and Economics Studies, 2 (2). pp. 75-80. ISSN 2308944X
7. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Pop Metodieva, Biljana (2014)
Basis for the design and implementation of the quality system in Cad Cam textile production. International Journal of Information, Business
and Management, 6 (4). pp. 42-51. ISSN 2218-046X
8. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Stojanov, Bojan (2014) Local
government management in the Republic of Macedonia. International
Journal of Economics, Commerce and Management, 2 (3). pp. 1-14.
ISSN 2348 0386
9. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Projection and
Implementation of Total Quality Management Systems within the Textile
Production. Business Systems & Economics, 4 (1). pp. 20-29. ISSN
2029-8234
Број на трудови во коавторство: 4
1. Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and Sazdova, Julijana and
Barishic, Darko and Metodijeski, Dejan (2014) Preparatory activities for
the successful implementation of the methodology for after sales support
to customers in the TQM system. Technics Technologies Education
Management, 9 (4). pp. 751-757. ISSN 1840-1503
2. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Mitreva,
Elizabeta and Kitanov, Vladimir (2014) Преглед на патничкиот и
товарниот сообраќај во Република Македонија во периодот од
1982-2010 г. Bulletin of Papers ASA - 2010-2011 (26-27). pp. 49-55.
ISSN 0352-3497
3. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Mitreva,
Elizabeta and Kitanov, Vladimir (2014) Преглед и состојба на
поштенскиот сообраќај, мрежата и бројот на претплатници
во телекомуникацискиот сообраќај во Република Македонија во
периодот од 2005-2010 година. Bulletin of Papers ASA - 2010-2011
(26-27). pp. 57-66. ISSN 0352-3497
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4. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and Mitreva,
Elizabeta and Kitanov, Vladimir (2014) Преглед на странски туристи
и ноќевања по земји на припадност кои ја посетиле Република
Македонија во периодот од 2006-2010 г. Bulletin of Papers ASA 2010-2011 (26-27). pp. 67-74. ISSN 0352-3497
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
–– Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and Sazdova, Julijana and
Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2014) Full commitment of top
management in Macedonian High Education Institutions. In: Proceedings
of the Scientific Conference Quality and Leading Innovation´2014, 19–
20 Sept 2014, Košice – Hradec Králové.
–– Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Lazarovski, Zlatko (2014)
The need for the design and implementation of TQM system for the
airport services TAV Airports Holding, Macedonia. In: 8th International
Quality Conference, 23 May 2014, 8th IQC, Center for Quality, Faculty
of Engineering, University of Kragujevac.
–– Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Mitreva, Elizabeta and
Angelkova, Tanja and Bardarova, Snezana and Kitanov, Vladimir (2014)
Zastita i prezentacija na kulturnoto nasledstvo na op. Prilep za turisticki
celi. In: 2nd International Conference on Cultural Heritage, Media and
Tourism, 18-19 Jan 2014, Ohrid, Macedonia.
Учество во научноистражувачки 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)
Доц. д-р Драшко Атанасоски
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Учебник:
1. Ристе Темјановски, Драшко Атанасоски, Оливер Филипоски (2014)
Логистички системи
Скрипта:
1. Ристе Темјановски, Драшко Атанасоски, (2015) Меѓународен
транспорт и шпедиција. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISBN
978-608-244-155-9
Број на трудови во коавторство: 3
1. Bardarova, Snezana and Atanasoski, Drasko and Temelkov, Zoran and
Filiposki, Oliver and Stojanovska, Aneta (2014) Maastricht Treaty in the
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Shaping and Development of the Common Foreign and Security Policy
(CFSP). Journal of US-Shina Public Administration, 11 (7). pp. 596-604.
ISSN 1548-6591
2. Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Temelkov,
Zoran and Bardarova, Snezana and Filiposki, Oliver (2014) The Reforms
in the Institutional Structure of the European Union in Compliance with
the Lisbon Treaty. Journal of US-China Public Administration, 11 (8). pp.
642-649. ISSN 1548-6591
3. 3.Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Temelkov,
Zoran and Bardarova, Snezana and Filiposki, Oliver (2014) The Reforms
in the Institutional Structure of the European Union in Compliance With
the Lisbon Treaty. Journal of US-China P
Учество во проекти:
–– Учесник во Научниот проект на Факултетот за туризам и бизнис
логистика при УГД: Обучен центар за стручна подготовка на
кандидати за полагање на стручен испит за стекнување сертификати
за авто-такси возачи во општините Скопје и Штип
Доц. д-р Мичо Апостолов
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум, книга и сл.
Книга: 2
1. Апостолов, Мичо (2015), Дизајнирање на Дистрибутивни Мрежи и
Примени во Е-Бизнисот, Светски Релации (книга), in press
2. Апостолов, Мичо (2015), Дизајн на Мрежа во Синџирот на
Снабдување, Светски Релации (книга), in press
Автор /носител и наслов на научен труд: 1
1. Apostolov, Mico (2015) Foreign Capital, GDP and Effects-Affairs of
Macedonia. Academic Journal of Economic Studies, 1 (3). 65-78. [ISSN
2393-4913 (Print), 2457-5836 (Online)]
Учество во научен проект:
–– 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)
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Доц. д-р Мимоза Серафимова
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум, книга и сл.
Скрипта:
1. Мимоза Серафимова (2015) Култура на изразување и комуникација
во претприемништвото -. ISBN 978-608-244-143-6.
Практикум:
1. Мимоза Серафимова (2015) Практикум по култура на изразување и
комуникација во претприемништвото
Книга: 3
1. Serafimova, Mimoza (2014) Претприемништво и комуникациски
менаџмент - современи претприемнички пристапи. Other. 2 Avgust,
Stip, Macedonia, Stip.
2. Serafimova, Mimoza and Jakovlev, Zlatko (2015) Enterpreneurship,
management and communication. Other. LAP LAMBERT Academic
Publishing, Germany.
3. Serafimova, Mimoza and Jakovlev, Zlatko (2015) Entrepreneurship,
communication and their application in toursm. Other. LAP LAMBERT
Academic Publishing, Germany
Број на трудови во коавторство: 1
1. Jakovlev, Zlatko and Serafimova, Mimoza and Koteski, Cane and Zezova,
Aleksandra (2015) Entrepreneurship and management of animation in
tourism. Economic Development Journal of the Institute of Economics
(1-2). pp. 307-320. ISSN 1409-7893
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
–– Serafimova, Mimoza and Bardarova, Snezana,The need of recognition
and validation of the organizational entrepreneurship act of the employees
in the organizations, In: First International Scientific Conference – Center
for legal and political research, 2014, Stip, Republic of Macedonia.
–– Jakovlev Z, Serafimova M, Stojceska, Gjorgioska M, Koteski C, „The
employment process in the tourist companies as a condition for their
entrepreneurship development“,In: Second International Scientific
Conference – Center for legal and political research, 2015, Stip, Republic
of Macedonia.
–– Serafimova, Mimoza (2014) Странските инвеститори со „Бела книга“
за бизнис-климата во Македонија. Deutsche Welle.
Учество во проект:
–– Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Petrevska, Biljana and Serafimova,
Mimoza and Zezova, Aleksandra and Apostolov, Mico andJosheski,
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Dushko and Paceskoski, Vlatko (2015) Детерминирање на
туристичките настани во Источниот регион на Република
Македонија. [Project] (Submitted)
Доц. д-р Тања Ангелкова Петкова
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум, книга и сл.
Учебник:
1. Dimitrov, Nikola and Angelkova, Tanja (2014) Менаџмент на
туристички дестинации. Самостоен издавач, Битола. ISBN 978608-65616-2-8
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 1
1. Angelkova, Tanja and Ristova, Cvetanka (2015) Transitive as functional
mark of the touristic location of Republic of Macedonia as precondition
for developing transit tourism. International Scientific Conference
Geobalcanica, Skopje, Macedonia. pp. 457-464. ISSN 1857-7636
Број на трудови во коавторство: 2
1. Ristova, Cvetanka and Angelkova, Tanja (2015) The influence of transit
tourists towards the development of hospitality in the Southeastern region.
International Scientific Conference “Geobalcanica”, Skopje, Macedonia.
pp. 443-450. ISSN 1857-7636
2. Magdinceva Sopova, Marija, and Angelkova Petkova, Tanja, and
Postolov, Kiril (2015) Role of the entrepreneur, owner of the company
in motivating the employees in the tourist sector. International Scientific
Conference – ERAZ, Belgrad, Srbija. pp. 601-607. ISBN 978-86-8019401-1
Учество во проект:
–– 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) Историско
– географски пресек на туризмот и угостителството во Република
Македонија. [Project] (Unpublished)
Доц. д-р Марија Магдинчева Шопова
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум, книга и сл.
Книга: 1
1. Марија Магдинчева-Шопова, Стручна книга- “ Entrepreneur of the
21st century “, Lampert Academic Publishing,ноември 2014
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Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
Број на трудови во коавторство: 3
1. Јошески Душко, Марија Магдинчева Шопова, Златко Соврески,
наслов на трудот –Energy consumption, ecomonic development and
prices: Time series evidence in CESEE countries, Comparative Political
Economy: Regulatin e Journal
2. Josheski, Dushko, Koteski, Cane, Magdinceva Sopova (2014) Tobin’s q
and R&D investment in CESEE countries. In: CEA journal of economics
Vol.10,No.1
3. Кирил Постолов, Сашо Јосимовски, Лидија Пулевска-Ивановска,
Марија Магдинчева-Шопова и Александра Јанеска-Илиев,
Mannaging with organizatioal environments-strategy of e-business,
Economic Development, No.3/2014
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
–– Марија Магдинчева-Шопова, Тања Анѓелкова Петкова и Кирил
Постолов, The Role of the entrepreneur, owner of the company in
motivating the employees in the tourist sector, Конференција ЕРАЗ
2015, јуни 2015,Белград
–– Котески Цане, Душко Јошески и Марија Магдинчева-Шопова, Tobin’s
q and R&D investment in CESEE, SMEs development and innovation
building competitive future of Southeastern Europe, Oct.2014, Ohrid,
Macedonia
Доц. д-р Александра Жежова
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Број на трудови во коавторство: 1
1. .Z.Jakovlev, M.Serafimova, C.Koteski, A.Zezova, Entrepreneurship and
management of animation in tourism, Economic Development, Journal of
the Institute of economics, Skopje, Year.17.No.1-2/2015
Учество во научноистражувачки проект:
–– 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. (Submitted)
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Доц. д-р Зоран Темелков
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Број на трудови во коавторство: 2
1. Metodijeski, Dejan and Temelkov, Zoran (2014) Tourism policy of
Balkan countries: review of national tourism development strategies.
UTMS Journal of Economics, 5 (2). pp. 231-239. ISSN 1857-6982
2. Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Temelkov,
Zoran and Bardarova, Snezana and Filiposki, Oliver (2014) The Reforms
in the Institutional Structure of the European Union in Compliance With
the Lisbon Treaty. Journal of US-China Public Administration, 11 (8). pp.
642-649. ISSN 1548-6591
Доц. д-р Татјана Бошков
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Скрипта:
1. Татјана Бошков (2015) “Угостителството-умешност и занимање” ,
универзитет”Гоце Делчев” – Штип, Македонија, ISBN: 978-608-244187-0
Книга: 2
1. Tatjana Boshkov (2015)”How to balance EU convergence &economic
recovery in SEE6”, (e-book), LAMBERT Academy Publishing ISBN:9783-659-74812-7
2. Boshkov Tatjana and Taskov Nako (2014)”Collection tasks in Foreign
Exchange”, “Goce Delcev” University, Stip, Macedonia ISBN
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 4
1. Tatjana Boshkov (2015) “Sustainability of EU Convergence Based
on Exchange Rate Anchor During Crisis and Post Crisis Period” in
Proceeding Book “Economic recovery in the post-crises period”, Skopje,
Republic of Macedonia
2. Tatjana Boshkov (2015) EXCHANGE RATE AND EXPORT-LED
GROWTH IN SEE6: ECONOMIC CONVERGENCE MACHINE – WHAT
HAPPENED? WHAT NEXT?“ - Zbornik radova ERAZ 2015 „Održivi
ekonomski razvoj – savremeni i multidisciplinarni pristupi“, 11.06. 2015.
Belgrad, Srbija
3. Boshkov Tatjana and Bishev Gligor, (2014) How to accelerate
export led growth in contemporary world?In:International
conference:SMEsDEVELOPMENTAND INNOVATION:BUILDING
COMPETITIVE FUTURE OF SOUTH-EASTERN EUROPE”.Ohrid,
Macedonia (03-04.10.2014)
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4. Boshkov
Tatjana
and
Kokaroski
Dimko
(2014)SME
development and FDI:opportunity or necessity.In:International
conference:SMEsDEVELOPMENTAND INNOVATION:BUILDING
COMPETITIVE FUTURE OF SOUTH-EASTERN EUROPE”.Ohrid,
Macedonia (03-04.10.2014)
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
–– Konferenciju ERAZ 2015 „Održivi ekonomski razvoj – savremeni i
multidisciplinarni pristupi“, 11.06. 2015. Belgrad, Srbija
–– Internation Conference “Economic recovery in the post-crises period”,
SS Cyril and Methodius University, Faculty of Economics in Skopje,
Republic of Macedonia, 29-30 May,2015
–– Participation In:International conference:SMEsDEVELOPMENTAND
INNOVATION:BUILDING COMPETITIVE FUTURE OF SOUTHEASTERN EUROPE”.Ohrid, Macedonia (03-04.10.2014) as a Moderator
and as presenter of two papers
Учество во проекти:
–– Researcher in Sparkasse Bank - Skopje, Macedonia (duration
01.12.2014-currently)
М-р Душко Јошески, асистент докторанд
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Скрипта:
1. Трајко Мицески, Душко Јошески, Костадинка Чабулева (2014)
„Економетрија со примена на microfit“Практикум:
1. Трајко Мицески, Костадинка Чабулева, Душко Јошески (2015)
„Практикум по економетрија“
Книга:
1. Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Josheski, Dushko (2014) Bitola
region in Macedonia - Population. Lambert Academic Publishing. ISBN
978-3-659-67674-1
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 2
1. Josheski, Dushko (2015) Estimations procedures with RATS 8.0 or
higher for Commandeur and Koopman’s book: Introduction to State
Space Time Series Analysis. Econometrics: Econometric & Statistical
Methods - General eJournal - CMBO.
2. Josheski, Dushko (2015) Estimations procedures with RATS 8.0 or
higher for Introduction to time series and forecasting, book by Brockwell
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& Davis (2 ed). Econometrics: Econometric & Statistical Methods General eJournal - CMBO ERN: Simulation Methods (Topic) - CMBO.
Број на трудови во коавторство: 3
1. Eftimoski, Dimitar and Josifoska, Antonija and Josheski, Dushko (2015)
Does democracy and government policy affect labor market outcomes in
CEE countries? Journal of Sustainable Development, 5 (12). pp. 5-23.
ISSN 1857-8519
2. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Dimitrov,
Nikola and Bardarova, Snezana (2014) Македонија демографски
старее. Journal of Earth Science and Enginering, 4 (7). pp. 445-454.
ISSN 2159-581X
3. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova,
Marija (2014) Tobin’s q and R&D investment in CESEE countries. In:
SMEs Development and innovation building competititve future of
Southeastern Europe, 3-4 Oct 2014, Ohrid, Macedonia.
Учество во научноистражувачки 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)
–– 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] (Submitted)
М-р Душица Санева, асистент докторанд
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Број на трудови во коавторство: 4
1. Andronikov, Darko and Kuzelov, Aco and Taskov, Nako and Saneva,
Dusica and Janevski, Aco and Mojsov, Kiro and Sofijanova, Elenica
(2015) Content of nitrites and salt and chemical composition of some
meat products. Macedonian Journal of Animal Science, 5 (1). pp. 35-41.
ISSN 1857-7709
2. Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Taskov, Nako and Saneva,
Dusica and Naseva, Dijana and Sofijanova, Elenica (2015) Influence
of the basil extracts and arillus myristicae on antioxidative changes in
semidurable sausages. Macedonian Journal of Animal Science, 5 (1). pp.
31-34. ISSN 1857-7709
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3. Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Taskov, Nako and Saneva,
Dusica and Sofijanova, Elenica (2015) Antimicrobiological effect of
extracts from spices during production of semidurable national sausages.
Macedonian Journal of Animal Science, 5 (1). pp. 25-30. ISSN 1857 –
7709
4. Andronikov, Darko and Kuzelov, Aco and Taskov, Nako and Saneva,
Dusica and Janevski, Aco and Mojsov, Kiro and Sofijanova, Elenica
(2015) The influence of the content of the brine on the growth rate and
the loss of weight of some smoked pork products. In: XX Savetovanje o
biotehnologiji, 13-14 March 2015, Čačak, Serbia.
М-р Оливер Филипоски, асистент докторанд
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Скрипта:
1. Atanasoski, Drasko and Temjanovski, Riste and Filiposki, Oliver (2014)
Логистички системи. 2ri Avgust Stip.
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Број на трудови во коавторство: 4
1. Zivkovik, Vuica and Asani, Kenan and Mladenovska, Elizabeta and
Popeska, Biljana and Filiposki, Oliver (2015) Relations Between the
Longitudinal Dimensionality of the Skeleton, the Mass and the Volume
of the Body and the Repetitive Strength in the Students of First Year.
Research in Physical Education, Sport and Health, 4 (1). pp. 3-6. ISSN
1857-8160
2. Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Temelkov,
Zoran and Bardarova, Snezana and Filiposki, Oliver (2014) The Reforms
in the Institutional Structure of the European Union in Compliance With
the Lisbon Treaty. Journal of US-China Public Administration, 11 (8). pp.
642-649. ISSN 1548-6591
3. Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Temelkov,
Zoran and Bardarova, Snezana and Filiposki, Oliver (2014) The Reforms
in the Institutional Structure of the European Union in Compliance with
the Lisbon Treaty. Journal of US-China Public Administration, 11 (8). pp.
642-649. ISSN 1548-6591
4. Bardarova, Snezana and Atanasoski, Drasko and Temelkov, Zoran and
Filiposki, Oliver and Stojanovska, Aneta (2014) Maastricht Treaty in the
Shaping and Development of the Common Foreign and Security Policy
(CFSP). Journal of US-Shina Public Administration, 11 (7). pp. 596-604.
ISSN 1548-6591
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Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
–– Asani, Kenan and Popeska, Biljana and Filiposki, Oliver and
Mladenovska, Elizabeta (2014) Attitudes of the students about the subject
Sport and recreation at the Faculty of Tourism and business logistics in
Skopje, University Goce Delcev. In: International Scientific Conference
Research in Physical Education, Sport and Health, 30-31 May 2014,
Ohrid, Republic of Macedonia.
–– Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Temelkov, Zoran and
Filiposki, Oliver (2014) SMEs development and innovation: Examples
of rural tourism in Republic of Macedonia. In: SMEs Development and
Innovation: Building competitive future of South-Eastern Europe, VIII
International Conference, 03-04 Oct 2014, Ohrid, Macedonia.
Учество во научноистражувачки 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)
М-р Наташа Митева, асистент докторанд
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум, книга и сл.
Практикум:
1. Никола В. Димитров, Наташа Колевска (2014) Практикум по
просторно планриање
М-р Кристина Ковачевиќ, асистент докторанд
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 1
1. Kristina Kovacevik, Practicing supply chain management in the
wine industry and recommendation to the wine industry in regards to
improvement of the supply chain in the Republic of Macedonia, Horizons
international scientific journal, Series A, Social Sciences and Humanities,
September 2014, Bitola
Број на трудови во коавторство: 1
1. Митрева, Елизабета и Ковачевиќ, Кристина, Маркетинг
истражување (наука и практика), 2015, Штип
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
–– Учество на обука за Basics of Supply Chain Management спроведена
од страна на Certified in Production and Inventory Management program
- CPIM, јули 2015
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Учество во научноистражувачки проект:
–– Димитров Никола, Ташков Нако, Котески Цане, Митрева Елизабета,
Методијески Дејан, Ангелкова Тања, Јошески Душко, Филипоски
Оливер и Ковачевиќ Кристина (2015) Историско – географски
пресек на туризмот и угостителството во Република Македонија.
М-р Анета Стојановска Стефанова, асистент докторанд
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум, книга и сл.
Книга:
1. Стојановска-Стефанова, Анета, Атанасоски, Драшко
(2014)
„Европски и регионални искуства во делот на транспортната
политика“,Печатница „2 Август-Штип“ (ISBN 978 608 4662 32 7).
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на
трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 3
1. Стојановска-Стефанова, Анета, (2014), „Светската економската
криза, нејзините влијанија на македонската економија и владините
антикризни мерки“, Политичка Мисла, меѓународно списание за
политичко-општествени теми, септември 2014, година 12, број 47,
ISSN 1409-9853, издавач Фондација „Конрад Аденауер“-Скопје,
страница 73-81.
2. Стојановска-Стефанова, Анета, (2015), “200 години од Конгесот
во Виена: Швајцарскиот пат до модерна демократија“, Политичка
Мисла, меѓународно списание за политичко-општествени теми, јуни
2015, година 13, број 50, ISSN 1409-9853, издавач Фондација “Конрад
Аденауер“-Скопје, страница 73-79.
3. Stojanovska-Stefanova Aneta, Taskov Nako, (2015), The role of the
marketing in economic development and promotion of the countries,
Regional scientific conference ERAZ 2015, Beograd, (ISBN 978-8680194-01-1, COBISS.SR-ID 216614924), pg.594-600.
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.:
–– Научна конференција, „ЕУ дијалози: Јавните политики на ЕУ“,
Фондација Конрад Аденауер, Центар за европски студии Вилфред
Мартенс-Скопје и Центар за истражување и креирање политики
Макс Ван Дер Штул, Универзитет на Југоисточна Европа-Скопје,
Ноември 5, 2014
Учество во проекти:
–– Учесник во Научниот проект на Факултетот за туризам и бизнис
логистика при УГД: Обучен Центар за стручна подготовка на
кандидати за полагање на стручен испит за стекнување сертификати
за авто-такси возачи во општините Скопје и Штип
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11. НОВИ ИЗБОРИ НА НАСТАВНИЧКИ И
СОРАБОТНИЧКИ КАДАР
Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Табеларен преглед
избор на наставници и соработници
за потребите на Факултетот за туризам и бизнис логистика,
за период од 15 септември 2014 до 14 септември 2015 година
Р.бр Име и презиме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Звање

Област

Избор/
реизбор
реизбор

М-р Душица Санева

асистент докторанд

гастрономија

М-р Кристина Ковачевиќ

асистент докторанд

бизнис менаџмент

М-р Наташа Митева

асистент докторанд

економика и
организација на
туризмот

М-р Оливер Филипоски

асистент докторанд

контролинг во
туризмот

Д-р Зоран Темелков

доцент

финансии и
банкарство

Д-р Татјана Бошков

доцент

финансиски
менаџмент

М-р Душко Јошески

асистент докторанд

применета економија

Д-р Билјана Петревска

вонреден
професор

економика на туризам реизбор
и угостителство

Д-р Цане Котески

вонреден
професор

географија

М-р Анета Стојановска
Стефанова

асистент докторанд

Д-р Никола Цуцулески

насловен
доцент

меѓународни односи
и историја на
дипломатијата
туристички
маркетинг

реизбор
реизбор
реизбор
избор
избор
реизбор

реизбор

реизбор
избор

Годишен извештај

12. Други активности
- Печатење на информатори:
1. Информатор за студенти 2014/2015 година, за прв циклус студии.
2. Информатор за студенит 2014/2015 година, за втор циклус
студии.
- Учество на когреси, семинари..., на вработените на Факултетот
–– Учество на Меѓународен конгрес на Факултетот за туризам и
угостителство, во Тиват, Црна Гора, од 29. до 03.05.2015 г.
–– Учество на 5 – ти Конгрес на Македонското географско друштво,
кој ќе се одржува во Скопје, Р. Македонија во периодот од 26-27
септември 2015 г.,
–– Посета на Меѓународниот саем за туризам во Софија – Р. Бугарија за
наставниот кадар на Факултет за туризам и бизнис логистика, кој се
одржа во периодот од 13 – 14 февруари 2015 г.
–– Учество на Меѓународна конференција „ Odrzivi ekonomski razvoj –
savremeni I multidisciplinarni pristupi “, која ќе се одржува во Белград,
Р. Србија на 11.06.2015 г.
–– First International Scientific Conference – Center for legal and political
research, 2014, Stip, Republic of Macedonia
–– Second International Scientific Conference – Center for legal and political
research, 2015, Stip, Republic of Macedonia
–– Tobin’s q and R&D investment in CESEE, SMEs development and
innovation building competitive future of Southeastern Europe, Oct.2014,
Ohrid, Macedonia
–– Konferenciju ERAZ 2015 „Održivi ekonomski razvoj – savremeni i
multidisciplinarni pristupi“, 11.06. 2015. Belgrad, Srbija
–– Internation Conference “Economic recovery in the post-crises period”,
SS Cyril and Methodius University, Faculty of Economics in Skopje,
Republic of Macedonia, 29-30 May,2015
–– Participation In:International conference:SMEsDEVELOPMENTAND
INNOVATION:BUILDING COMPETITIVE FUTURE OF SOUTHEASTERN EUROPE”.Ohrid, Macedonia (03-04.10.2014) as a Moderator
and as presenter of two papers
–– International Scientific Conference Research in Physical Education, Sport
and Health, 30-31 May 2014, Ohrid, Republic of Macedonia
–– SMEs Development and Innovation: Building competitive future of
South-Eastern Europe, VIII International Conference, 03-04 Oct 2014,
Ohrid, Macedonia
–– Proceedings of the Vth International Practical - Scientific
Conference:Tourism Economics and Business. Batumi Shota Rustaveli
State University, Batumi, Georgia
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–– 8th International Quality Conference, 23 May 2014, 8th IQC, Center for
Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac
–– XIX Savetovanje o Biotehnologiji sa medjunarodnim ucescem, 07-08
March 2014, Cacak, Republika Srbija
–– Geobalcanica International Scientific conference connects all geographers,
5-7 June 2015, Skopje, Republic of Macedonia
–– 2nd International Conference of Cultural Heritage, Tourism and Media,
17-19 Jan 2014, Ohrid
Водење на книга за посета на странци на единицата
Од 27 до 29 март проф. д-р Гералд Ветцел од Германија престојува
на УГД, односно на Факултет за туризам и бизнис логистика заради
доделување на звање почесен професор на науки од областа на
угостителство и туризам. Претходно професор Гералд Ветцел е избран
за визитинг професор на Факултетот за туризам и бизнис логистика при
УГД – Штип.
- Патување на вработени во странство
Службени патувања во текот на 2014/2015 г.
(од 15 септември 2014 до 14 септември 2015 г.)
Држава
Р. Грција
Р. Бугарија
Р. Црна Гора
Р. Црна Гора
Р. Бугарија

Место
Кавала
Софија - Саем
Тиват
Херцег Нови
Благоевград

ДЕКАН,
Штип, 30.10.2015 година
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Лице кое патува
27 вработени лица
10 вработени лица
3 вработени лица
13 вработени лица
4 вработени лица

Датум (од – до)
23.10.2014 - 25.10.2014
13.02.2015 - 14.02.2015
29.04.2015 - 03.05.2015
05.08.2015 – 09.08.2015
10.09.2015 - 11.09.2015

Проф. д-р Никола В. Димитров

Годишен извештај

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНИТЕ НА
ЕДИНИЦИТЕ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
1. Вовед
Филолошкиот факултет како високообразовна установа во состав на
државниот Универзитет „Гоце Делчев“ од Штип е основан во март 2007
година (Сл. весник на РМ бр. 40/2007), а со работа започна во академската
2008/2009 година.
Наставата беше организирана согласно со Елаборатите за студиските
програми кои добија акредитација и тоа за следниве катедри:
1. Македонски јазик и книжевност
- наставна насока
- применета насока
2. Англиски јазик и книжевност
- наставна насока
- превод и толкување
3. Германски јазик и книжевност
- наставна насока
- превод и толкување
4. Италијански јазик и книжевност
- наставна насока
- превод и толкување
5. Турски јазик и книжевност
- наставна насока
- превод и толкување
Студиите за групата Француски јазик и книжевност и оваа учебна
година се во мирување, поради недоволниот број пријавени кандидати за
оваа студиска група.
Наставните програми на катедрите и студиските групи се конципирани
така што првите четири семестри се темелат врз заеднички основи,
а од петтиот семестар се делат на две насоки: наставна и применета,
односно: професор по македонски јазик и книжевност, по англиски јазик
и книжевност, по германски јазик и книжевност, по италијански јазик
и книжевност, по турски јазик и книжевност и: дипломиран филолог –
македонист, дипломиран преведувач и толкувач по англиски/германски
јазик/италијански/турски јазик. Студиските програми беа изготвени
според начелата на Болоњската декларација, односно предметите беа
во сооднос 80% задолжителни и 20% изборни предмети, почнувајќи од
третиот семестар, додека во првиот и вториот семестар сите предмети

333

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

се задолжителни, вклучувајќи го и предметот Информатика, како и
предметот Физичко воспитание.
Траењето на додипломските студии изнесува четири години, односно
осум семестри, што значи дека студентот до крајот на осмиот семестар
треба да освои 240 кредити.
Во текот на вториот семестар, 2010 година, беше изготвен Елаборат
со студиска програма за Катедра по историја со археологија за којашто
добивме акредитација. Наставата на оваа Катедра започна на 15 октомври
2010 г.
Наставните програми за групата Историја со археологија е
конципирана во циклус на траење 3+1, така што првите две години се
предвидени како заеднички основи за профилот дипломиран историчар и
археолог и професор по историја со археологија, а во текот на трета и
четврта година студентите се профилираат во својата насока и слушаат
задолжителни и изборни предмети. Сите предмети се едносеместрални и
носат соодветен број на кредити.
Траењето на додипломските студии на групата Историја со
археологија изнесува три, односно 6 семестри и носи 180 кредити, а за
наставната насока е четири години, односно осум семестри, што значи
дека студентот до крајот на осмиот семестар треба да освои 240 кредити.
Од 2011 година, Филолошкиот факултет е сместен на Кампус 4,
каде има доволен број соодветни предавални и кабинети за изведување на
наставата и за вработените.
Во 2012 година беше направена реакредитација и усогласување на
студиските програми од прв циклус согласно со најновите измени во ЗВО.
Од студиската 2012/2013 година на Филолошкиот факултет беше
акредитиран и вториот циклус на студии, на следните групи и насоки:
1. Македонски јазик и книжевност (насоки: 1.Македонски јазик,
2.Македонска книжевност и Методика на наставата по јазик и
книжевност);
2. Германски јазик и книжевност (Насоки: 1. Германски јазик,
2.Германска книжевност и 3.Методика на наставата по јазик и
книжевност);
3. Англиски јазик и книжевност (Насоки: 1.Англиски јазик, 2.Англиска
книжевност и 3.Методика на наставата по јазик и книжевност);
4. Турски јазик и книжевност (Насоки; 1.Турски јазик и 2.Турска
книжевност).
Декан - избор на декан
Изборот на декан е извршен од страна на ректорот на УГД, проф.д-р
Саша Митрев со Одлука бр.0803-582/1 од 21.5.2013 година, и за декан на
Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип е избрана
проф. д-р Јованка Денкова, вонреден професор.
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2.
-

На Филолошкиот факултет беа вработени:
редовни професори		
1
вонредни професори		
5
доценти			
8
насловен доцент		
1
виш лектор
		
1
лектори
10
асистент докторанд
1
кореспонденти
3

Административен кадар:
- технички секретар
		
- секретар
		
- референт за студентски прашања

1
1
2

3. Број на вработени - наставници, соработници, административен
кадар
Реден
број
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Презиме и име
Јованка Денкова
Билјана Ивановска
Виолета Димова
Луси Караниколова
Толе Белчев
Махмут Челик
Марија Леонтиќ
Ранко Младеноски
Нина Даскаловска
Марија Кукубајска
Марија Кусевска
Светлана Јакимовска
Драгана Кузмановска
Снежана Кирова
Марија Тодорова
Јане Јованов
Биљана Петковска
Драган Донев
Ева Велинова
Крсте Илиев
Татјана Уланска

Звање
декан
вон. проф. д-р
продекан
вон. проф. д-р
ред. проф. д-р
вон. проф. д-р
вон. проф. д-р
вон. проф. д-р
вон. проф. д-р
доц. д-р
доц. д-р
доц. д-р
доц. д-р
доц. д-р
доц. д-р
виш лектор м-р
лектор м-р
лектор м-р
лектор м-р
лектор м-р
доц. д-р
лектор м-р
коресподент

Во редовен
работен
однос

Со
договор за
ангажирање

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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22
23
24
25
26
27
28

Весна Продановска
Весна Коцева
Надица Маркоска
Даринка Маролова
Наталија Поп Зариева
Марија Крстева

29
30
31
32
33

Костадин Голаков
Марица Тасевска
Адријана Зејтеникова
Марјан Ристов

Јована Караниќиќ

Наташа Сарафова

34

Јулијана Денкова

35

Влатко Берков

37
38
39
40
41
42

Јасминка Соколова
Петер Рау
Гоце Цветановски
Радица Никодиновска
Фадил Хоџа
Игор Станојовски

4.
•
•
•
•
•
•

лектор м-р
лектор м-р
лектор м-р
доц. д-р
лектор м-р
лектор м-р
асс. докторанд
м-р
коресподент
коресподент
коресподент
секретар м-р
тех. секретар
м-р
референт за
студентски
прашања
референт за
студентски
прашања
библиотекар
ред. проф. д-р
ред. проф. д-р
вон. проф. д-р
ред. проф. д-р
насловен
доцент

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Х
Х
Х
Х
X

Катедри
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

5. Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
- Одржани седници со дневен ред
- Одлуки донесени на седниците
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Дневен ред -110. седница
Донесување Одлука за избор на наставник во наставно – научно звање
вонреден професор за наставно – научната област Туркологија.
Донесување Одлука за признавање на активности од остварена
Еразмус мобилност на студент Ана Ангелова.
Донесување Одлука за ангажирање на лектор д-р Сати
Кумурташлиогли од Турција.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство за патување во
странство за Доц. д-р Махмуд Челик.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство за патување во
странство за проф. д-р Јованка Денкова.
Донесување Одлука за прифаќање на рецензија на ракописот со наслов
„Скрипта по предметот преведување и толкување од македонски на
германски јазик“ од авторите проф. д-р Петер Рау и асс.д-р Даринка
Маролова.
Донесување Одлука за преземање на обврски на студиска програма
Историја со археологија.
Донесување Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд за
кандидат Даниела Ристова.
Донесување Одлука за давање согласност за вршење високообразовна
дејност на друг универзитет за доц. д-р Махмуд Челик .
Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно научната област Германистика и
Преведување.
Донесување Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен ис
пит/дипломска работа по барања од студентите.

Одлуки
–– Одлука за избор на наставник во наставно-научно звање вонреден
професор за наставно-научната област Туркологија.
–– Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност
на студент Ана Ангелова.
–– Одлука за ангажирање на лектор д-р Сати Кумурташлиогли од
Турција.
–– Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство за доц.
д-р Махмуд Челик.
–– Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство за проф.
д-р Јованка Денкова.
–– Одлука за прифаќање на рецензија на ракописот со наслов „Скрипта
по предметот преведување и толкување од македонски на германски
јазик“ од авторите проф. д-р Петер Рау и асс.д-р Даринка Маролова.
–– Одлука за преземање на обврски на студиска програма Историја со
археологија.
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–– Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд за кандидат
Даниела Ристова.
–– Одлука за давање согласност за вршење високообразовна дејност на
друг универзитет за доц. д-р Махмуд Челик.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно научната област Германистика и Преведување.
–– Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен испит/дипломска
работа по барања од студентите.
Дневен ред – 111. седница
1. Донесување Одлука за ангажирање наставници за спроведување
на наставата по предметите Странски јазик на единиците на
Универзитетот „Гоце Делчев“– Штип.
2. Донесување Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност на Филолошки факултет за 2014/2015
година.
3. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум
под наслов „English Sentence Analysis – Language Workbook (Анализа
на речениците во англискиот јазик)“.
4. Донесување Одлука за одобрување на организирање на еднодневен
семинар на тема „Конференциско толкување – вештини и предизвици“.
5. Донесување Одлука за одобрување на отсуство на м-р Јане Јованов
поради професионален престој во Институтот за преведување на
Универзитетот во Виена.
6. Донесување Одлука за одобрување на отсуство на м-р Јане Јованов
поради професионален престој во Санкт Петербург, Русија.
7. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно - научната област Романистика
и Историја на книжевноста на романските народи.
8. Донесување Одлука за укинување на Заменска комисија за проверка
на студентско досие на Филолошки факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип.
9. Донесување Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата
на деканот на Филолошки факултет за периодот од 15.9.2013 година
до 15.9.2014 година.
10. Донесување Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата
на Институтот за јазици при Филолошкиот факултет за 2013/2014
година.
11. Донесување Одлука за формирање на комисија за проверка на
постојните учебници од македонски автори кои се користат на
Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
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12. Донесување Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен ис
пит/дипломска работа по барања од студентите.
13. Донесување одлуки по разни барања од студенти.
14. Разно.
Одлуки
–– Одлука за ангажирање наставници за спроведување на наставата по
предметите Странски јазик на единиците на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип.
–– Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и програма за
издавачка дејност на Филолошки факултет за 2014/2015 година.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум под наслов
„English Sentence Analysis – Language Workbook (Анализа на ре
чениците во англискиот јазик)“.
–– Одлука за одобрување на организирање на еднодневен семинар на
тема „Конференциско толкување – вештини и предизвици“.
–– Одлука за одобрување на отсуство на м-р Јане Јованов поради
професионален престој во Институтот за преведување на
Универзитетот во Виена.
–– Одлука за одобрување на отсуство на м-р Јане Јованов поради
професионален престој во Санкт Петербург, Русија.
–– Одлука за распишување конкурс за избор на еден наставник во сите
звања за наставно - научната област Романистика и Историја на кни
жевноста на романските народи.
–– Одлука за укинување на Заменска комисија за проверка на студентско
досие на Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип.
–– Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на Деканот
на Филолошки факултет за периодот од 15.9.2013 година до 15.9.2014
година.
–– Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на
Институтот за јазици при Филолошкиот факултет за 2013/2014
година.
–– Одлука за формирање на комисија за проверка на постојните учебници
од македонски автори кои се користат на Филолошки факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен испит/дипломска
работа по барања од студентите.
–– Донесување одлуки по разни барања од студенти.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дневен ред – 112. седница
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на
практикум под наслов „Италијанската книжевност на барокот,
просветителството и неокласицизмот“.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум
под наслов „Англиска литература 1: почетоци до 16 век“.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта под
наслов „Италијанската книжевност на барокот, просветителството и
неокласицизмот“.
Донесување Одлука за измена и дополнување на предлог годишен
план и програма за издавачка дејност на единицата на УГД.
Донесување Одлука за прифаќање на тема за втор циклус студии за
кандидат Умит Сулејмани.
Донесување Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен ис
пит/дипломска работа по барања од студентите.
Донесување одлуки по разни барања од студенти.
Разно.

Одлуки
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум под наслов
„Италијанската книжевност на барокот, просветителството и
неокласицизмот“.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум под наслов
„Англиска литература 1: почетоци до 16 век“.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта под наслов
„Италијанската книжевност на барокот, просветителството и нео
класицизмот“.
–– Одлука за измена и дополнување на Предлог-годишен план и програма
за издавачка дејност на единицата на УГД .
–– Одлука за прифаќање на тема за втор циклус студии за кандидат
Умит Сулејмани.
–– Одлука за усвојување на теми и ментори за завршен испит/
дипломска работа по барања од студентите.
–– Донесување одлуки по разни барања од студенти.
Дневен ред – 113. седница
Усвојување на Записникот од 108., 109., 110., 111., 112. седници
одржани на Филолошкиот факултет
1

Донесување Одлука за разрешување на секретар на Филолошкиот
факултет.
2. Донесување Одлука за избор на секретар на Филолошкиот факултет.
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3. Донесување Одлука за избор на д-р Махмуд Челик во наставно научно
звање вонреден професор за наставно - научна област Турски јазик и
книжевност (Конкурсот е објавен на 23 август 2014 год. во дневниот
весник „Нова Македонија“ и „Утрински весник“) и (Рефератите се
објавени во Универзитетски гласник бр.136, 14.11 2014 год.).
4. Донесување Одлука за избор на м-р Весна Коцева во наставно-стручно
звање лектор за наставно-научна област Романистика (Конкурсот е
објавен на 23 август 2014 год. во дневниот весник „Нова Македонија“
и „Утрински весник“) и (Рефератите се објавени во Универзитетски
гласник бр.136, 14.11 2014 год.).
5. Донесување Одлука за утврдување на пријавените кандидати по
објавен Конкурс за избор еден наставник во сите звања за наставни
научните области Романистика и Историја на книжевноста на
романските народи (Конкурсот е објавен на 12.11.2014 год. во
дневниот весник „Нова Македонија“ и „ Коха“).
6. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор еден наставник во сите звања за наставно-научните области
Романистика и Историја на книжевноста на романските народи.
7. Донесување Одлука за утврдување на пријавените кандидати по
објавен Конкурс за избор еден наставник во сите звања за наставни
научните области Германистика и Преведување (Конкурсот е објавен
на 12.11.2014 год. во дневниот весник „ Нова Македонија“ и „Коха“).
8. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор еден наставник во сите звања за наставни научните области
Германистика и Преведување.
9. Донесување Одлука за покренување постапка за распишување
конкурс за избор на еден асистент – докторанд во научни области
Романистика и Историја на книжевноста на романските народи.
10. Донесување Одлука за согласност за реализација на проектот со
наслов„ УЛОГАТА НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ ИНСТРУКЦИИ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ПРИ
УЧЕЊЕТО АНГЛИСКИ И ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК“ поднесен од
проф. д-р Билјана Ивановска, доц. д-р Марија Кусевска и доц. д-р
Нина Даскаловска.
11. Донесување Одлука за формирање комисија за оценување на
студентите за испитите по предметите на
Хусеин Озбај и Сати
Кумарташогли.
12. Донесување Одлука за одредување ментори на студиските програми(
дисперзираните студиски програми се третираат посебно) за учебната
2014/2015 год.
13. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
издавање на е – учебник со наслов „Сказновидното во македонската
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14.
15.

16.
17.
18.
19.

проза за деца и млади“ од авторот проф. д-р Јованка Денкова.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
издавање на е-учебник со наслов „Реалистична македонска проза за
деца и млади“ од авторот проф. д-р Јованка Денкова.
Донесување Одлука за усвојување на пријава на тема на магистерски
труд со наслов „Турската книжевност и когнитивното учење во
паралелките по турски наставен јазик во Западна Македонија“ од
кандидатот Умит Сулејмани.
Донесување Одлука за формирање комисија за спроведување на
интервју на кандидати пријавени по јавен конкурс за избор во звање.
Информација за пријавени кандидати по Конкурс за запишување
на студенти на втор циклус студии на студиските програми на
Филолошкиот факултет.
Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски/завршен испит при учебната 2014/2015 год.
Усвојување на записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.

ОДЛУКИ
–– Одлука за разрешување на секретар на Филолошкиот факултет.
–– Одлука за избор на секретар на Филолошкиот факултет.
–– Одлука за избор на д-р Махмуд Челик во наставно научно звање
вонреден професор за наставно-научна област Турски јазик и
книжевност.
–– Одлука за избор на м-р Весна Коцева во наставно стручно звање
Лектор за наставно-научна област Романистика.
–– Одлука за утврдување на пријавените кандидати по објавен Конкурс
за избор еден наставник во сите звања за наставни научните области
Романистика и Историја на книжевноста на романските народи.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор еден
наставник во сите звања за наставно-научните области Романистика
и Историја на книжевноста на романските народи.
–– Одлука за утврдување на пријавените кандидати по објавен Конкурс
за избор еден наставник во сите звања за наставни научните области
Германистика и Преведување.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор еден
наставник во сите звања за наставни научните области Германистика
и Преведување.
–– Одлука за покренување постапка за распишување конкурс за избор на
еден асистент-докторанд во научни области Романистика и Историја
на книжевноста на романските народи.
–– Одлука за согласност за реализација на проектот со наслов„ УЛОГАТА
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––
––
––
––
––

––
––
––

НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ
ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА ПРИ УЧЕЊЕТО АНГЛИСКИ
И ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК“.
Одлука за формирање комисија за оценување на студентите за
испитите по предметите на Хусеин Озбај и Сати Кумарташогли.
Одлука за одредување ментори на студиските програми(
дисперзираните студиски програми се третираат посебно) за учебната
2014/2015 год.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за издавање на е –
учебник со наслов „Сказновидното во македонската проза за деца и
млади“ од авторот проф. д-р Јованка Денкова.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за издавање на е –
учебник со наслов „Реалистична македонска проза за деца и млади“
од авторот проф. д-р Јованка Денкова.
Одлука за усвојување на пријава на тема на магистерски труд со
наслов„Турската книжевност и когнитивното учење во паралелките
по турски наставен јазик во Западна Македонија“ од кандидатот
Умит Сулејмани.
Одлука за формирање комисија за спроведување на интервју на
кандидати пријавени по јавен конкурс за избор во звање.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски/
завршен испит при учебната 2014/2015 год.
Одлука за усвојување на записник бр. 2402-174/8 од 4.12.2014 год од
комисија за наставни прашања.

ДНЕВЕН РЕД -114. седница
1. Донесување Одлука за избор на рецензенти на ракописот е - скрипта
по предметот Усвојување на македонскиот јазик како странски од
авторот Доц. д-р Игор Станојоски
2. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата за практикум
со наслов „English sentence analysis – Language workbook“ (Анализа
на речениците во англискиот јазик – Практикум) од авторот Доц.д-р
Марија Кусевска
3. Донесување Одлуки за запишување на студенти на втор циклус на
студии на студиските програми на Филолошкиот факултет.
4. Донесување Одлука по барање бр. 0405-2/59 од 10.12.2013 година на
м-р Јане Јованов Лектор за одобрува оправдано неплатено отсуство
во траење од 3 (три) години, поради стручно и научно усовршување
во Русија, со почеток на отсуството од 16.2.2015 год.
5. Донесување Одлука по барање од студент Никола Бошков за промена
на статус од редовен во вонреден.
6. Информација за проверка на знањата на студентите – државен испит.
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––
––

––
––

––

ОДЛУКИ
Одлука за избор на рецензенти на ракописот е - скрипта по предметот
Усвојување на македонскиот јазик како странски од авторот доц. д-р
Игор Станојоски.
Одлука за прифаќање на рецензијата за практикум со наслов
„English sentence analysis – Language workbook“ (Анализа на
речениците во англискиот јазик – Практикум) од авторот доц.д-р
Марија Кусевска.
Одлуки за запишување на студенти на втор циклус на студии на
студиските програми на Филолошкиот факултет.
Одлука за усвојување на Барање бр. 0405-2/59 од 10.12.2013 година на
м-р Јане Јованов, лектор за одобрува оправдано неплатено отсуство
во траење од 3 (три) години, поради стручно и научно усовршување
во Русија, со почеток на отсуството од 16.2.2015 год.
Одлука за усвојување на Барање бр.1505-23/ од 4.12.2014 од
студент Никола Бошков за промена на статус од редовен во
вонреден.

ДНЕВЕН РЕД- 115 седница
1. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата за Практикумот по
предметот Италијанска книжевност на барокот, просветителството и
неокласицизмот од авторите асс.д-р Ева Ѓорѓиевска и пом.асс.м-р
Јована Караникиќ.
2. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата за ракописот со
наслов „Италијанска книжевност на барокот, просветителството и
неокласицизмот“ од авторите асс.д-р Ева Ѓорѓиевска и пом.асс. м-р
Јована Караникиќ.
3. Днесување Одлука за прифаќање на рецензијата за учебникот со
наслов „Реалистична македонска проза за деца и млади “ од авторот
проф. д-р Јованка Денков.а
4. Донесување Одлука за прифакање на список на ментори и теми за
дипломски /завршен испит за учебната 2014/2015 год.
5. Усвојување на записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
ОДЛУКИ
–– Одлука за прифаќање на рецензијата за
Практикумот по
предметот Италијанска книжевност на барокот, просветителството
и неокласицизмот од авторите асс.д-р Ева Ѓорѓиевска и пом.асс.м-р
Јована Караникиќ.
–– Одлука за прифаќање на рецензијата за ракописот со наслов
„Италијанска книжевност на барокот, просветителството и
неокласицизмот“ од авторите асс.д-р Ева Ѓорѓиевска и пом.асс. м-р
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Јована Караникиќ.
–– Одлука за прифаќање на рецензијата за учебникот со наслов „
Реалистична македонска проза за деца и млади “ од авторот проф.
д-р Јованка Денкова.
–– Одлука за прифакање на список на ментори и теми за дипломски /
завршен испит за учебната 2014/2015 год.
–– Одлука за усвојување на записник од комисија за наставни прашања.
ДНЕВЕН РЕД- 116. седница
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
Конкурс за избор на еден асистент – докторанд во научна област
Романистика и Историја на книжевноста на романските народи
2. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија избор на
еден асистент – докторанд во научна област Романистика и Историја
на книжевноста на романските народи.
3. Донесување Одлука за преземање на обврски од прв циклус на студии
од Лектор м-р Јане Јованов за зимски семестар, учебната 2014/2015
год.
4. Донесување Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на
наставниот и соработничкиот кадар на прв циклус на студии за
летен семестар, учебната 2014/2015 год.
5. Одлука за измена на ангажираноста на наставници за спроведување
на наставата по предметите Странски јазик на единиците на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, учебната 2014/2015 год.
6. Донесување Одлука за покривање на предмети без професор на
студиската програма Историја со археологија-насока наставна и
применета 2011/2012 година, во 7 и 8 семестарза учебната 2014/2015
год
7. Донесување Одлука за увојување на записник од комисија за наставни
прашања
8. Донесување Одлука за верификација на ментори и теми за дипломски
труд /завршен испит за учебната 2014/2015 год.
9. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/3 од 21.1.2015 од проф.
д-р Билјана Ивановска за службено отсуство од 11-20 април 2015
година на Универзитетот во Вилниус-Литванија, поради користење
на Еразмус + стипендија, преку Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип.
10. Барања од студенти.
ОДЛУКИ
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурс за избор на
еден асистент – докторанд во научна област Романистика и Историја
на книжевноста на романските народи
–– Одлука за формирање рецензентска комисија избор на еден асистент –
докторанд во научна област Романистика и Историја на книжевноста
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––
––
––
––
––
––
––

на романските народи.
Одлука за преземање на обврски од прв циклус на студии од Лектор
м-р Јане Јованов за зимски семестар, учебната 2014/2015 год.
Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на наставниот и
соработничкиот кадар на прв циклус на студии за летен семестар,
учебната 2014/2015 год.
Одлука за измена на ангажираноста на наставници за спроведување
на наставата по предметите Странски јазик на единиците на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, учебната 2014/2015 год.
Одлука за покривање на предмети без професор на студиската
програма Историја со археологија-насока наставна и применета
2011/2012 година, во 7 и 8 семестарза учебната 2014/2015 год.
Одлука за увојување на Записник бр. 0801-2/4 од 21.01.2015 год од
комисија за наставни прашања.
Одлука за верификација на ментори и теми за дипломски труд /
завршен испит за учебната 2014/2015 год.
Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/3 од 21.01.2015 од Проф.
д-р Билјана Ивановска за службено отсуство од 11-20 април 2015
година на Универзитетот во Вилниус-Литванија, поради користење
на Еразмус + стипендија, преку Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип.

Дневен ред-117 седница
1. Донесување Одлука за усвојување на рецензија за учебникот со
наслов „Сказновидното во македонската проза за деца и млади“ од
авторот проф. д-р Јованка Денкова
2. Донесување Одлука за бројот на студенти за запишување во прва
година на прв циклус универзитетски академски студии за учебната
2015/2016 год.
3. Донесување Одлука за бројот на студенти за запишување на втор
циклус на универзитетски (академски) студии - магистерски студии
за учебната 2015/2016 год.
4. Донесување Одлука за утврдување на бројот членовите на наставно
научниот совет на Филолошкиот факултет за летен семестар,
учебната 2014/2015 год .
5. Донесување Одлука за покренување на постапка за распишување на
конкурс за избор на двајца наставника во наставно стручно звање
Лектор во наставно - научна област Англистика
6. Донесување Одлука за покренување на постапка за распишување
на конкурс за избор на еден наставник во наставно стручно звање
Лектор во наставно - научна област Романистика
7. Донесување Одлука за потврда на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Филолошкиот факултет при Универзитет
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„Гоце Делчев“ – Штип за календарската 2014 год.
8. Донесување на Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски труд/завршен испит.
9. Донесување Одлука за усвојување на записник од Комисија за
наставни прашања.
Деканот проф. д-р Јованка Денкова дневниот ред го дополни со уште
петнаесет точки:
1. Донесување Одлука за издавање на монографија со наслов „Die
Lexik mit dem semantischen Merkmal Emotionalitaet in der deutschen
und in der makedonischen Gegenwartssprache“ од авторот проф.д-р
Билјана Ивановска.
2. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на монографија
со наслов „Die Lexik mit dem semantischen Merkmal Emotionalitaet
in der deutschen und in der makedonischen Gegenwartssprache“ од
авторот проф.д-р Билјана Ивановска.
3. Донесување Одлука за издавање на е-практикум
со наслов
„Практикум по наратологија“ од авторот доц.д-р Ранко Маденоски.
4. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на
е-практикум со наслов „Практикум по наратологија“ од авторот
доц.д-р Ранко Маденоски.
5. Донесување Одлука за издавање на е-практикум
со наслов
„Практикум по хрватска книжевност“ од авторот проф.д-р Луси
Караниколова –Чочоровска.
6. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на
е-практикум со наслов „Практикум по хрватска книжевност “ од
авторот проф.д-р Луси Караниколова Чочоровска .
7. Донесување Одлука за издавање на е-учебник со наслов „Хрварска
книжевсност“ од авторот проф.д-р Луси Караниколова – Чочоровска.
8. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-учебник
со наслов „ Хрватска книжевност “ од авторот проф.д-р Луси
Караниколова Чочоровска.
9. Донесување Одлука за прифаќање на
пријавата за наслов
на тема на магистерскиот труд од кандидатот Ајсел Илјази
под наслов:„Влијанието на западната литература во турската
книжевност“.
10. Донесување Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на
магистерскиот труд од кандидатот Александра Милева под наслов:
„Nome nest omen во делата на Славко Јаневски(да или не?)“.
11. Донесување Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема
на магистерскиот труд од кандидатот Алимари Ибраими под наслов:
„Семејните вредности во расказите за деца објавени во весникот
Балкан“.
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12. Донесување Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на
магистерскиот труд од кандидатот Имер Јусуфи под наслов:„Тематска
анализа на поезијата на Сабит Јусуф“.
13. Донесување Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на
магистерскиот труд од кандидатот Кристина Мијалкова под наслов:„
Стилската функција на личните имиња во прозните дела на Петре
М.Андреевски “.
14. Донесување Одлука за прифаќање пријавата за наслов на тема
на магистерскиот труд од кандидатот Рабие Рушид под наслов:„
Мотивите во народните приказни кај јуруците од источниот дел на
Македонија“.
15. Донесување Одлука за формирање комисија за оценка на
магистерскиот труд, под наслов: „Нови интерпретации на
културолошките и општествени постмодерни американски концепти“
на кандидатот Фросина Јованова Стојанова.
––
––
––
––
––
––
––

––
––
––
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Одлуки
Одлука за усвојување на рецензија за учебникот со наслов
„Сказновидното во македонската проза за деца и млади“ од авторот
проф. д-р Јованка Денкова.
Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година на прв
циклус универзитетски академски студии за учебната 2015/2016 год.
Одлука за бројот на студенти за запишување на втор циклус на
универзитетски (академски) студии - магистерски студии за учебната
2015/2016 год.
Одлука за утврдување на бројот членовите на Наставно-научниот
совет на Филолошкиот факултет за летен семестар, учебната
2014/2015 год.
Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за
избор на двајца наставника во наставно стручно звање лектор во
наставно - научна област Англистика.
Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс
за избор на еден наставник во наставно стручно звање лектор во
наставно - научна област Романистика .
Одлука за потврда на веродостојноста на презентираните податоци
за користење на принципот на флексибилно работно време (ФРВ)
од наставниците на Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип за календарската 2014 год.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/завршен испит.
Одлука за усвојување на записник од Комисија за наставни прашања.
Одлука за издавање на монографија со наслов „Die Lexik mit dem
semantischen Merkmal Emotionalitaet in der deutschen und in der
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––

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

makedonischen Gegenwartssprache“ од авторот Проф.д-р Билјана
Ивановска.
Одлука за избор на рецензенти за издавање на монографија со
наслов „Die Lexik mit dem semantischen Merkmal Emotionalitaet in der
deutschen und in der makedonischen Gegenwartssprache“ од авторот
проф.д-р Билјана Ивановска.
Одлука за издавање на е-практикум со наслов „Практикум по
наратологија“ од авторот доц.д-р Ранко Маденоски.
Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-практикум со наслов
„Практикум по наратологија“ од авторот доц.д-р Ранко Маденоски.
Одлука за издавање на е-практикум со наслов „Практикум по
хрватска книжевност“ од авторот проф.д-р Луси Караниколова –
Чочоровска.
Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-практикум со
наслов „Практикум по хрватска книжевност“ од авторот проф.д-р
Луси Караниколова Чочоровска.
Одлука за издавање на е-учебник со наслов „Хрварска книжевсност“
од авторот проф.д-р Луси Караниколова – Чочоровска.
Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-учебник со наслов
„Хрватска книжевност“ од авторот проф.д-р Луси Караниколова
Чочоровска.
Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на магистерскиот
труд од кандидатот Ајсел Илјази под наслов:„ Влијанието на западната
литература во турската книжевност“.
Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на магистерскиот
труд од кандидатот Александра Милева под наслов: „ Nome nest
omen во делата на Славко Јаневски(да или не?)“.
Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на магистерскиот
труд од кандидатот Алимари Ибраими под наслов:„Семејните
вредности во расказите за деца објавени во весникот Балкан“.
Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на магистерскиот
труд од кандидатот Имер Јусуфи под наслов:„ Тематска анализа на
поезијата на Сабит Јусуф“.
Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на магистерскиот
труд од кандидатот Кристина Мијалкова под наслов: „ Стилската
функција на личните имиња во прозните дела на Петре М.Андреевски“.
Одлука за прифаќање пријавата за наслов на тема на магистерскиот
труд од кандидатот Рабие Рушид под наслов:„ Мотивите во народните
приказни кај јуруците од источниот дел на Македонија“.
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд,
под наслов: „Нови интерпретации на културолошките и општествени
постмодерни американски концепти“ на кандидатот Фросина Јованова
Стојанова.

349

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

ДНЕВЕН РЕД – 118. седница

Усвојување на Записникот од 113., 114., 115., 116. седници одржани
на Филолошкиот факултет
1. Донесување Одлука за утврдување на кандидати за избор на 2(двајца)
претставници од единицата за членови на Сенатот на Универзитетот
„Гоце Делчев “ Штип.
2. Донесување Одлука за формирање комисија за спроведување на
непосредно и тајно гласање за избор на 2(двајца) претставници од
единицата за членови на Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев “
Штип.
3. Донесување Одлука за избор на членови на Универзитетскиот
Сенат при Универзитет„Гоце Делчев“-Штип.
4. Донесување Одлука по барање за давање на согласност за вршење на
високо образовна дејност од проф.д-р Махуд Челик.
5. Донесување Одлука за бројот на студенти за запишување на трет
циклус студии – докторски студии за учебната 2015/2016 год.
6. Донесување Одлука за усвојување на ментори и теми за дипломска
работа/завршен испит на студенти за учебната 2014/2015 год.
7. Донесување Одлука за преземање на обврски за студиската програма
2010/2011 Турски јазик и книжевност на насоката наставна и
насоката преведување и толучување.
8. Донесување Одлука за преземање на обврски за студиската програма
Историја и археологија .
9. Усвојување на Записник од комисија за наставни прашања и
донесување одлуки по барања од студенти.
10. Барања од вработени .
Одлуки
–– Одлука за утврдување на кандидати за избор на 2 (двајца) претставници
од единицата за членови на Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип.
–– Одлука за формирање комисија за спроведување на непосредно и
тајно гласање за избор на 2 (двајца) претставници од единицата за
членови на Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за избор на членови на Универзитетскиот сенат при
Универзитет„Гоце Делчев“-Штип.
–– Одлука за усвојување на барање бр.08-171/2 од 10.2.2015 год за
давање на согласност за вршење на високо образовна дејност од
проф.д-р Махуд Челик.
–– Одлука за бројот на студенти за запишување на трет циклус студии
– докторски студии за учебната 2015/2016 год.
–– Одлука за усвојување на ментори и теми за дипломска работа/
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завршен испит на студенти за учебната 2014/2015 год.
–– Одлука за преземање на обврски за студиската програма 2010/2011
Турски јазик и книжевност на насоката наставна и насоката
преведување и толкување.
–– Одлука за преземање на обврски за студиската програма Историја и
археологија.
–– Одлука за усвојување на Записник од комисија за наставни.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ДНЕВЕН РЕД -19. седница
Донесување Одлука за формирање на нова рецензентска комисија
за избор еден наставник во сите звања за наставни научните области
Романистика и Историја на книжевноста на романските народи.
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на комисијата за
оценка, формирање комисија за одбрана и определување дата за
одбрана на магистерскиот труд со наслов „Нови интерпретации на
културолошките и општествени постмодерни американски концепти“
на кандидатот Фросина Јованова Стојанова.
Донесување Одлука за проверка на знаењето на странските студенти
од подготвителна настава за македонски јазик за странци при
Интитутот за јазици.
Донесување Одлука по барање бр. 0801-2/12 од 4.2.2015 год. од
доц.д-р Ранко Младеноски.
Донесување Одлука додавање предмет во ангажираноста на доц.д-р
Марија Кукубајска.
Донесување Одлука додавање предмет во ангажираноста на виш
лектор м-р Снежана Кирова.
Донесување Одлука по пријава тема за изработка на дипломски труд
од кандидатот Бобан Атанасов.

Одлуки
–– Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор еден
наставник во сите звања за наставни научните области Романистика
и Историја на книжевноста на романските народи.
–– Одлука за усвојување на извештајот на комисијата за оценка,
формирање комисија за одбрана и определување дата за одбрана
на магистерскиот труд со наслов „Нови интерпретации на
културолошките и општествени постмодерни американски концепти“
на кандидатот Фросина Јованова Стојанова.
–– Одлука за проверка на знаењето на странските студенти од
подготвителна настава за македонски јазик за странци при Интитутот
за јазици.
–– Одлука за усвојување на барање бр. 0801-2/12 од 4.2.2015 год. од
Доц.д-р Ранко Младеноски.
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–– Одлука за додавање на предмет во ангажираноста на доц.д-р Марија
Кукубајска.
–– Одлука за додавање на предмет во ангажираноста на виш лектор м-р
Снежана Кирова.
–– Одлука увојување на пријава тема за изработка на дипломски труд од
кандидатот Бобан Атанасов.
ДНЕВЕН РЕД-120. седница
1. Донесување Одлука за формирање комисија за оценка на
магистерскиот труд со наслов „Нови интерпретации на
културолошките и општествени постмодерни американски концепти“
на кандидатот Фросина Јованова Стојанова.
2. Одлука за поништување на Oдлука бр.1902-64/6 од 4.3.2015 год. за
усвојување на извештај од комисија за оценка, формирање комисија
за одбрана и определување на дата за одбрана на магистерски труд
на кандидатот Фросина Јованова Стојанова
Одлуки
–– Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд
со наслов „Нови интерпретации на културолошките и општествени
постмодерни американски концепти“ на кандидатот Фросина Јованова
Стојанова.
–– Одлука за поништување на Oдлука бр.1902-64/6 од 4.3.2015 год. за
усвојување на извештај од комисија за оценка, формирање комисија
за одбрана и определување на дата за одбрана на магистерски труд
на кандидатот Фросина Јованова Стојанова.
ДНЕВЕН РЕД – 121. седница
Усвојување на Записниците од 117., 118. и 119. седница на
Филолошкиот факултет.
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор на еден наставник во наставно - стручно звање
Лектор за научната област Романистика (Конкурсот е објавен на 7-8
март 2015 год. во Нова Македонија, Утрински весник и Коха).
2. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор на двајца наставника во наставно стручно звање
Лектор за научната област Англистика (Конкурсот е објавен на 7- 8
март 2015 год. во „Нова Македонија“, „Утрински весник“ и „Коха“).
3. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на еден наставник во наставно - стручно звање лектор за научната
област Романистика.
4. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
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5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

на еден наставник во наставно - стручно звање лектор за научната
област Англистика.
Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на еден наставник во наставно - стручно звање лектор за научната
област Англистика.
Донесување Одлука за номинирање лица за спроведување на
активностите предвидени со Проектот за доделување на вредносни
бонови - ваучери за набавување на таблет компјутери.
Донесување Одлука за исправка на техничка грешка во Одлуката
за прифаќање на пријавата за наслов на тема на магистерскиот труд
од кандидатот Рабие Рушид под наслов: „Мотивите во народните
приказни кај Јуруците од источниот дел на Македонија“.
Донесување на Одлука за избор на нов издавачки совет на Годишниот
зборник на Филолошки факултет за 2015 година.
Донесување Одлука за усвојување на пријава на тема и ментор за
кандидат на втор циклус студии, студиска програма Методика на
наставата по германски јазик и книжевност на кандидатот Гордана
Николовска.
Донесување Одлука за усвојување на пријава на тема и ментор за
кандидат на втор циклус студии, студиска програма Македонски
јазик на кандидатот Виолета Јакимовска.
Донесување Одлука за усвојување на пријава на тема и ментор за
кандидат на втор циклус студии, студиска програма Методика на
англиски јазик и книжевност на кандидатот Катерина Сусинова.
Донесување Одлука за избор на член во Одборот за соработка и
доверба во јавноста на Филолошки факултет од редот на студентите.
Донесување Одлука за преземање на обврски од доц.д-р Душко
Алексовски.
Донесување Одлука по Барање за отсуство од доц.д-р Марија
Кусевска.
Донесување Одлука по барање за отсуство од м-р Татјана Уланска.
Донесување на Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски труд/завршен испит.
Донесување Одлука за усвојување на записник од Комисија за
наставни прашања за студенти од прв циклус студии.
Донесување на одлука за усвојување на рецензија за е-практикум
со наслов „Наратологија“ од доц.д-р Ранко Младеноски, објавена во
Универзитетски билтен бр.143 од 17 март 2015.
Донесување на одлука за усвојување на рецензија за е-учебник со
наслов „Хрватска книжевност“ од проф.д-р Луси КараниколоваЧочоровска, објавена во Универзитетски билтен бр.143 од 17 март
2015.
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20. Донесување на одлука за усвојување на рецензија за е-практикум
со наслов „Практикум по Хрватска книжевност“ од проф.д-р Луси
Караниколова-Чочоровска, објавена во Универзитетски билтен
бр.143 од 17 март 2015.
21. Донесување на одлука за усвојување на рецензија за ракописот со
наслов „Лексиката со семантичкиот признак емоционалност во
германскиот и во македонскиот јазик“ од проф.д-р Билјана Ивановска,
објавена во Универзитетски билтен бр.143 од 17 март 2015.
22. Известување до ННС за причината за неодржувањето на одбраната
на магистерскиот труд на Фросина Јованова Стојанова кај ментор
доц.д-р Марија Кукубајска.
23. Донесување на Oдлука за усвојување на извештајот на комисијата
за оценка на магистерскиот труд, формирање комисија за одбрана
и определување дата за одбрана на магистерски труд на кандидат
Фросина Јованова Стојанова.
Деканот проф. д-р Јованка Денкова, дневен ред го дополни со уште
една точка:
1. Донесување Одлука по Барање за одобрување на отсуство бр.08012/18 од 7.4.2015 год. од проф.д-р Марија Кусевска.
Одлуки
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс
за избор на еден наставник во наставно - стручно звање лектор за
научната област Романистика.
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс
за избор на двајца наставника во наставно стручно звање лектор за
научната област Англистика.
–– Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на еден
наставник во наставно - стручно звање лектор за научната област
Романистика.
–– Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на еден
наставник во наставно - стручно звање лектор за научната област
Англистика.
–– Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на еден
наставник во наставно - стручно звање лектор за научната област
Англистика.
–– Одлука за номинирање лица за спроведување на активностите
предвидени со Проектот за доделување на вредносни бонови - ваучери
за набавување на таблет компјутери.
–– Одлука за исправка на техничка грешка во Одлуката за прифаќање
на пријавата за наслов на тема на магистерскиот труд од кандидатот
Рабие Рушид под наслов „Мотивите во народните приказни кај
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

––

Јуруците од источниот дел на Македонија“.
8.Одлука за усвојување на пријава на тема и ментор на кандидат
Виолета Јакимовска студент на студиска програма Македонски јазик
на кандидатот .
Одлука за усвојување на пријава на тема и ментор на кандидат
Катерина Сусинова студент на студиска програма Методика на
англиски јазик и книжевност на кандидатот.
Донесување Одлука за преземање на обврски за учебната 2014/2015
год.
Одлука за усвојување на Барање бр.0801-2/13 од 07.04.2015 год за
отсуство од доц.д-р Марија Кусевска
Одлука за усвојување Барање бр.0801-2/19 од 07.04.2015 год за
отсуство од м-р Татјана Уланска.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/завршен испит.
Одлука за усвојување на Записник бр. 0801-2/20 од 7.4.2015 год од
Комисија за наставни прашања за студенти од прв циклус студии.
Одлука за усвојување на рецензија за е-практикум со наслов
„Наратологија“ од доц.д-р Ранко Младеноски.
Одлука за усвојување на рецензија за е-учебник со наслов „Хрватска
книжевност“ од проф.д-р Луси Караниколова-Чочоровска.
Одлука за усвојување на рецензија за е-практикум со наслов
„Практикум по Хрватска книжевност“ од проф.д-р Луси
Караниколова-Чочоровска.
Одлука за усвојување на рецензија за ракописот со наслов „Лексиката
со семантичкиот признак емоционалност во германскиот и во
македонскиот јазик“ од проф.д-р Билјана Ивановска.
Oдлука за усвојување на извештајот на комисијата за оценка на
магистерскиот труд, формирање комисија за одбрана и определување
дата за одбрана на магистерски труд на кандидат Фросина Јованова
Стојанова.
Одлука за усвојување на Барање бр.0801-2/18 од07.4.2015 год за
отсуство од доц.д-р Марија Кусевска.

ДНЕВЕН РЕД – 122. седница
1. Донесување Oдлука за утврдување на предлог – кандидат за избор на
Ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
2. Донесување Одлука за измена и дополнување на одлуката за
определување на бројот на членовите на Наставно - научен совет на
Филолошкиот факултет за летен семестар, учебната 2014/2015 год.
3. Донесување Одлука за избор на член во Одборот за соработка и
доверба со јавноста по предлог на Студентскиот парламент на
единицата.
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4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
рецензирање на Учебникот со наслов „Deutsch fur Anfanger” од
авторот проф.д-р Билјана Ивановска.
5. Донесување Одлука за одредување на паричен надоместок за
комисијата за проверка на знаењата на странските студенти од
подготвителна настава за македонски јазик за странци при Институтот
за јазици.
6. Донесување Одлука за избор на д-р Даринка Маролова во наставно
научно звање доцент од наставно - научните области Германистика и
Преведување.
7. Донесување Одлука за избор на д-р Ева Ѓорѓиевска наставно научно
звање доцент од наставно научните области Романистика и Историја
на книжевноста на романските народи.
8. Донесување Одлука за формирање на Издавачки совет на Годишниот
зборник на Филолошки факултет.
9. Донесување Одлука за набавка на аудио опрема за потребите на
катедрите по странски јазик при Филолошкиот факултет.
10. Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски/завршен испит, учебната 2014/2015 год.
11. Донесување Одлука по барање за отсуство на пом. асс. м-р Наталија
Поп Зариева.
12. Донесување Одлука за одобрување барањето на проф. д-р Јованка
Денкова за исплата на котизација од средствата доделени по основа на
ФРВ за учество на меѓународната конференција „Знаењето-капитал
на иднината“ во Банско, 21-25 мај 2015, во износ од 50 евра.
13. Донесување Одлука за одобрување барањето на проф. д-р Јованка
Денкова за исплата на котизација од средствата доделени по основа
на ФРВ за учество на меѓународната конференција „Хоризонти“, 8-9
мај 2015 во Суботица во износ од 60 евра.
14. Донесување Одлука за одобрување барањето на проф. д-р Јованка
Денкова за исплата на котизација од средствата доделени по основа
на ФРВ за учество на конференцијата при ФОН во износ од 50 евра
во денарска противвредност.
15. Донесување Одлука за одобрување барањето на проф. д-р Јованка
Денкова за исплата на котизација од средствата доделени по основа
на ФРВ за објавување труд во меѓународното списание Teacher во
износ од 15 евра во денарска противвредност.
16. Донесување Одлука за одобрување на паричен надоместок за членство
во асоцијацијата АЛТЕ во рок од една година.
17. Преземање на обврски од Валентина Илиева на Катедрата по
германски јазик и книжевност, во прв циклус студии.
Деканот проф. д-р Јованка Денкова, дневен ред го дополни со уште
две точки:
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1. Донесување Одлука за издавање на е - учебник со наслов „Deutsch
fur Anfanger “ од авторот проф. д-р Билјана Ивановска.
2. Донесување Одлука за усвојување на записник по барања од студенти
на прв циклус студии.
Одлуки
–– Oдлука за утврдување на проф. д-р Блажо Боев за кандидат за избор
на ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за измена и дополнување на одлуката за определување на
бројот на членовите на Наставно - научен совет на Филолошкиот
факултет за летен семестар, учебната 2014/2015 год.
–– Одлука за избор на член во Одборот за соработка и доверба со
јавноста по предлог на Студентскиот парламент на единицата.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање на
Учебникот со наслов „Deutsch fur Anfanger” од авторот проф.д-р
Билјана Ивановска.
–– Одлука за одредување на паричен надоместок за комисијата за
проверка на знаењата на странските студенти од подготвителна
настава за македонски јазик за странци при Институтот за јазици.
–– Одлука за избор на д-р Даринка Маролова во наставно научно звање
доцент од наставно - научните области Германистика и Преведување.
–– Одлука за избор на д-р Ева Ѓорѓиевска наставно научно звање
доцент од наставно научните области Романистика и Историја на
книжевноста на романските народи.
–– Одлука за формирање на Издавачки совет на Годишниот зборник на
Филолошки факултет.
–– Одлука за набавка на аудио опрема за потребите на катедрите по
странски јазик при Филолошкиот факултет.
–– Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски/
завршен испит, учебната 2014/2015 год.
–– Одлука за усвојување на барање за отсуство на пом. асс. м-р Наталија
Поп Зариева.
–– Одлука за усвојување на барањето на проф. д-р Јованка Денкова
за исплата на котизација од средствата доделени по основа на ФРВ
за учество на меѓународната конференција „Знаењето-капитал на
иднината“ во Банско, 21-25 мај 2015, во износ од 50 евра.
–– Одлука за усвојување на барањето на проф. д-р Јованка Денкова за
исплата на котизација од средствата доделени по основа на ФРВ за
учество на меѓународната конференција „Хоризонти“, 8-9 мај 2015
во Суботица во износ од 60 евра.
–– .Одлука за усвојување на барањето на проф. д-р Јованка Денкова за
исплата на котизација од средствата доделени по основа на ФРВ за
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––

––
––
––
––

учество на конференцијата при ФОН во износ од 50 евра во денарска
противвредност.
15.Одлука за усвојување на барањето на проф. д-р Јованка Денкова
за исплата на котизација од средствата доделени по основа на ФРВ за
објавување труд во меѓународното списание Teacher во износ од 15
евра во денарска противвредност.
16.Одлука за одобрување на паричен надоместок за членство во
асоцијацијата АЛТЕ во рок од една година.
17.Одлука за преземање на обврски од Валентина Илиева, на
катедрата по германски јазик и книжевност, во прв циклус студии.
18.Одлука за издавање на е - учебник со наслов „Deutsch fur Anfanger“
од авторот проф. д-р Билјана Ивановска.
19.Одлука за усвојување на записник по барања од студенти на прв
циклус студии.

ДНЕВЕН РЕД – 123. седница
Усвојување на Записникот од 120. седница одржана 17.3.2015 год. на
Филолошкиот факултет
Усвојување на Записникот од 121. седница одржана 8.4.2015 год. на
Филолошкиот факултет
1. Донесување Одлука за ангажираност на наставниот кадар на
Филолошкиот факултет во зимски/летен семестар
учебната
2015/2016 година за прв циклус на универзитетски академски студии.
2. Донесување Одлука за ангажираност на наставниот кадар за
странските јазици (универзитетски изборени) и странските јазици
– факултетски на нематичните единици во зимски/летен семестар
учебната 2015/2016 година, за прв циклус на универзитетски
академски студии.
3. Донесување на Одлука за додавање на предметот Современа
американска книжевност во 4 семестар од студиската програма
2012/2013 Англиски јазик –Штип
4. Донесување на Одлука за додавање на предметот Турски јазик 2 од
студиската програма 2009/2010 Англиски јазик и книжевност, насока
настава и преведување и толкување.
5. Донесување на Одлука по барањето од проф. д-р Јованка Денкова за
уплата на котизација за учество на меѓународната конференција која
ќе се одржи на ФОН, УГД, Штип, ОБРАЗОВАНИЕТО ВО 21 ВЕКСОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ (24-25.09.2015) во износ од 30 евра
од средствата кои и се одобрени за ФРВ.
6. Донесување Одлука за избор м-р Јована Караниќиќ во асистент
- докторанд за научните области Романистика и Историја на
книжевностите на романските народи.
7. Донесување Одлука за прифаќање на ментори и теми за дипломски
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труд/ завршен испит за учебната 2014/2015 год.
8. Донесување Одлука за усвојување на Записник од студенти на прв
циклус студии.
9. Известување од посетата на државниот универзитет во Вороњеж,
Русија.
Одлуки
–– Одлука за ангажираност на наставниот кадар на Филолошкиот
факултет во зимски/летен семестар учебната 2015/2016 година за
прв циклус на универзитетски академски студии.
–– Одлука за ангажираност на наставниот кадар за странските јазици
(универзитетски изборени) и странските јазици – факултетски на
нематичните единици во зимски/летен семестар учебната 2015/2016
година, за прв циклус на универзитетски академски студии.
–– Одлука за додавање на предметот Современа американска книжевност
во 4 семестар од студиската програма 2012/2013 Англиски јазик –
Штип.
–– Одлука за додавање на предметот Турски јазик 2 од студиската
програма 2009/2010 Англиски јазик и книжевност, насока настава и
преведување и толкување .
–– Одлука за усвојување на барањето од проф. д-р Јованка Денкова за
уплата на котизација за учество на меѓународната конференција.
–– Одлука за избор м-р Јована Караниќиќ во асистент - докторанд
за научните области Романистика и Историја на книжевностите на
романските народи.
–– Одлука за прифаќање на ментори и теми за дипломски труд/ завршен
испит за учебната 2014/2015 год.
–– Одлука за усвојување на Записник од студенти на прв циклус студии.
–– Одлука за преземање на обврски од прв циклус на студии за учебната
2014/2015 год.
ДНЕВЕН РЕД - 124. седница
1. Донесување Одлука за усвојување на рецензија за е - скрипа со наслов
„Усвојување на македонскиот јазик како странски“ од авторот насл.
доц. д-р Игор Станојоски (Универзитетски билтен, бр.147, мај 2015
год.)
2. Донесување Одлука за ангажирање на наставен кадар од други
високо образовни установи на Филолошкиот факултет за учебната
2015/2016.
3. Донесување Одлука за ангажирање на стручњаци од практиката на
Филолошкиот факултет за учебната 2015/2016.
4. Донесување на Одлука за ангажирање на наставниот кадар на втор
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
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циклус студии на Филолошкиот факултет за учебната 2015/2016.
Донесување на Одлука за ангажирање на наставниот кадар на трет
циклус студии на Филолошкиот факултет за учебната 2015/2016.
Донесување Одлука за ангажирање на наставници од други единици
од универзитетот на Филолошкиот факултет за учебната 2015/2016
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 2015/2016 година на Филолошкиот
факултет .
Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерскиот труд на кандидатот од втор циклус Марија Дончева.
Донесување Одлука за преземање на обврски.
Донесување Одлука за додавање на предмети.
Донесување Предлог - одлука за ангажирање на доц. д-р Хусеин
Озбај како визитиг професор за учебната 2015/2016.
Донесување Одлука за одобрување на исплата на средства од ФРВ
(70 евра) за проф.д-р Јованка Денкова за учество на конференција
„Моќта на знаењето“ во Солун, Р.Грција, 2-4 октомври 2015.
Донесување Одлука за одобрување на исплата на средства од ФРВ
(50 евра) за проф. д-р Јованка Денкова за учество на конференција
„Социјалните промени во глобалниот свет“ на Правниот факултет,
УГД, Штип, 3-5 септември 2015.
Донесување Одлука за одобрување на исплата на средства од ФРВ
(30 евра во денарска противредност) за проф. д-р Јованка Денкова за
учество на X Меѓународен балкански конгрес за образование и наука
„Образованието и глобализацијата“ во организација на Педагошкиот
факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, заедно со Педагошкиот
факултет од Едрене – Република Турција, Педагошкиот факултет
од Стара Загора – Република Бугарија и Учителскиот факултет од
Загреб - Република Хрватска, кој ќе се одржи од 17-19 септември
2015 година во Охрид.
Донесување Одлука за давање согласност на проф. д-р Билјана
Ивановска за изведување настава на Воена академија „Генерал
Михаило Апостолски“ по предметот Германски јазик за академската
2015/2016.
Донесување Одлука за давање согласност на доц. д-р Марија
Кусевска за изведување настава на Воена академија „Генерал
Михаило Апостолски“ по предметот Англиски јазик за академската
2015/2016.
Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски работи/завршен испит на студенти.

Годишен извештај

18. Донесување Одлука по барање за отсуство на доц. д-р Светлана
Јакимовска од 29.6.2015 до 4.7.2015 заради учество на Летен
универзитет за професори по француски јазик во Струга.
19. Донесување Одлука за усвојување на записник од комисија за
наставни прашања.
20. Разно.
Одлуки
–– Одлука за усвојување на рецензија за е - скрипа со наслов „Усвојување
на македонскиот јазик како странски“ од авторот насл. доц. д-р Игор
Станојоски (Универзитетски билтен, бр.147, мај 2015 год.)
–– Одлука за ангажирање на наставен кадар од други високо образовни
установи на Филолошкиот факултет за учебната 2015/2016 год.
–– Одлука за ангажирање на стручњаци од практиката на Филолошкиот
факултет за учебната 2015/2016 год.
–– Одлука за ангажирање на наставничкиот кадар на втор циклус студии
на Филолошкиот факултет за учебната 2015/16 год.
–– Одлука за ангажирање на наставничкиот кадар на трет циклус студии
на Филолошкиот факултет за учебната 2015/16 год.
–– Одлука за ангажирање на наставници од други единици од
универзитетот на Филолошкиот факултет за учебната 2015/2016 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 2015/2016 година на Филолошкиот факултет.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд
на кандидатот од втор циклус Марија Дончева.
–– Одлука за преземање на обврски.
–– Одлука за додавање на предмети.
–– Предлог - Одлука за ангажирање на доц. д-р Хусеин Озбај како
визитиг професор за учебната 2015/2016 год.
–– Одлука за одобрување на исплата на средства од ФРВ (70 евра) за
проф.д-р Јованка Денкова.
–– Одлука за одобрување на исплата на средства од ФРВ (50 евра) за
проф. д-р Јованка Денкова.
–– Одлука за одобрување на исплата на средства од ФРВ (30 евра во
денарска противредност) за проф. д-р Јованка Денкова.
–– Одлука за давање согласност на проф. д-р Билјана Ивановска
за изведување настава на Воена академија „Генерал Михаило
Апостолски“ по предметот Германски јазик за академската 2015/2016.
–– Одлука за давање согласност на доц. д-р Марија Кусевска за
изведување настава на Воена академија „Генерал Михаило
Апостолски“ по предметот Англиски јазик за академската 2015/2016.
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–– Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
работи/завршен испит на студенти.
–– Одлука по барање за отсуство на доц. д-р Светлана Јакимовска
од 29.6.2015 до 4.7.2015 заради учество на Летен универзитет за
професори по француски јазик во Струга.
–– Одлука за усвојување на записник од комисија за наставни прашања.
ДНЕВЕН РЕД -125 седница
1. Донесување Одлука за избор на м-р Наталија Поп Зариева во
наставно стручно звање лектор за научна област Англистика.
2. Донесување Одлука за избор на м-р Марија Крстева во наставно
стручно звање лектор за научна област Англистика.
3. Донесување Одлука за избор на м-р Надица Негриевска во наставно
стручно звање лектор за научна област Романистика.
4. Донесување Одлука за прифаќање на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2014/2015 год.
5. Донесување Одлука за усвојување на Записник од студенти на прв
циклус студии.
––
––
––
––
––

Одлуки
Одлука за избор на м-р Наталија Поп Зариева во наставно стручно
звање лектор за научна област Англистика.
Одлука за избор на м-р Марија Крстева во наставно стручно звање
лектор за научна област Англистика.
Одлука за избор на м-р Надица Негриевска во наставно стручно
звање лектор за научна област Романистика.
Одлука за прифаќање на ментори и теми за дипломски труд/ завршен
испит за учебната 2014/2015 год.
Донесување Одлука за усвојување на Записник од студенти на прв
циклус студии.

ДНЕВЕН РЕД- 126 седница
1. Донесување Одлука за утврдување листа на кандидати за избор на
декан на филолошкиот факултет.
2. Донесување Одлука за утврдување на кандидати за избор на
проректори на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
3. Донесување Одлука за измена и дополнување на одлуката за
ангажираност на наставничкиот кадар за зимски и летен семестар,
учебната 2015/2016 год.
4. Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
наставник во сите звања за подрачје - Хуманистички науки, полеНаука за книжевноста, наставно - научните области Теорија на
книжевноста; 61202 Македонска книжевност XX век.
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5. Донесување Одлука за усвојување на извештај од комисијата за
оценка, формирање комисија за одбрана и определување на дата за
одбрана на магистерскиот труд со наслов „Користење на литературни
текстови на часот по англиски јазик – ефектот на воведната активност
врз степенот на усвојување на вокабулар“ за кандидатот Марија
Дончева.
6. Донесување Одлука за усвојување на пријава на тема за магистерски
труд и определување на ментор на кандидатот Делфина Николенко.
7. Донесување Одлука за прифаќање на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2014/2015 год..
8. Донесување Одлука за усвојување на Записник од барања за студенти
на прв циклус студии.
Одлуки
–– Одлука за утврдување листа на кандидати за избор на декан на
Филолошкиот факултет.
–– Одлука за утврдување на кандидати за избор на проректори на
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
–– Одлука за измена и дополнување на одлуката за ангажираност на
наставничкиот кадар за зимски и летен семестар, учебната 2015/2016
год.
–– Одлука за покренување на постапка за избор на еден наставник
во сите звања за подрачје - Хуманистички науки, поле-Наука за
книжевноста, наставно - научните области Теорија на книжевноста;
61202 Македонска книжевност XX век.
–– Одлука за усвојување на извештај од комисијата за оценка,
формирање комисија за одбрана и определување на дата за одбрана на
магистерскиот труд со наслов „Користење на литературни текстови
на часот по англиски јазик – ефектот на воведната активност врз
степенот на усвојување на вокабулар“ за кандидатот Марија Дончева.
–– Одлука за усвојување на пријава на тема за магистерски труд и
определување на ментор на кандидатот Делфина Николенко.
–– Одлука за прифаќање на ментори и теми за дипломски труд/ завршен
испит за учебната 2014/2015 год.
–– Одлука за усвојување на Записник од барања за студенти на прв
циклус студии.
ДНЕВЕН РЕД – 127. седница
1. Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на студенти на универзитетски академски студии –
магистерски студии од втор циклус студии, за учебната 2015/2016
год.
2. Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на студенти на универзитетски студии – докторски
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3.
4.

5.
6.
7.

––
––
––
––

––
––
––

364

студии од трет циклус студии, за учебната 2015/2016 год.
Донесување Одлука за определување на бројот на членовите на
Наставно-научен совет на Филолошкиот факултет за зимски
семестар, учебната 2015/2016 год.
Одлука за измена на ангажираноста на наставниот кадар од други
единици на Филолошкиот факултет во зимскиот/летниот семестар
учебната 2015/2016 година за прв циклус на универзитетски
академски студии .
Донесување Одлука по барање за отсуство, покривање на патни
трошоци, трошоци за сместување и дневни трошоци на проф.д-р
Јованка Денкова од средствата доделени по основа на ФРВ.
Донесување Одлука за усвојување на записник по барања од студенти
на прв циклус студии.
Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски труд/завршен испит.
				
Одлуки
Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
студенти на универзитетски академски студии – магистерски студии
од втор циклус студии, за учебната 2015/2016 год.
Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
студенти на универзитетски студии – докторски студии од трет
циклус студии, за учебната 2015/2016 год.
Одлука за определување на бројот на членовите на Наставно-научен
совет на Филолошкиот факултет за зимски семестар, учебната
2015/2016 год.
Одлука за измена на ангажираноста на наставниот кадар од други
единици на Филолошкиот факултет во зимскиот/летниот семестар
учебната 2015/2016 година за прв циклус на универзитетски
академски студии.
Одлука по барање за отсуство, покривање на патни трошоци, трошоци
за сместување и дневни трошоци на проф. д-р Јованка Денкова од
средствата доделени по основа на ФРВ.
Одлука за усвојување на записник по барања од студенти на прв
циклус студии.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/завршен испит.
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Септемвриска прва испитна сесија, 2014
Факултет

ОЦЕНКА
Вкупно
пријавени 5
6
7

Филолошки
244
факултет
%

90

55

42

8

9

10

29

14

11

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот испитот
3

151

36,8 22,5 17,2 11,8 5,74 4,51 1,23

Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет

ОЦЕНКА
Вкупно
пријавени
5
6
7

Филолошки
312
факултет
%

106 76

53

8

9

10

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот испитот

30

27

20

0

33,9 24,3 16,9 9,62 8,65 6,41 0

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет

ОЦЕНКА
Вкупно
пријавени
5
6
7

Филолошки
142
факултет
%

66

38

15

62

206
66,03

8

9

10

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот испитот

11

6

5

1

46,4 26,7 10,5 7,75 4,23 3,52 0,70

75
52,8

Февруарска прва сесија, 2015
Факултет

ОЦЕНКА
Вкупно
пријавени
5
6
7

Филолошки
1417
факултет
%

166

191

8

9

223 258

10

294 281 4

Вкупно
пријавени

Филолошки
1695
факултет
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

Го
положиле
испитот
1247

11,7 13,4 15,7 18,2 20,7 19,8 0,28

Февруарска втора сесија, 2015
Факултет

Не се
јавиле на
испитот

88

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот

405 315 316 265 224

155

15

1275

23,8 18,5 18,6 15,6 13,2

9,14

0,88

75,22
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Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015
Факултет

ОЦЕНКА
Вкупно
пријавени
5
6
7

Филолошки
422
факултет
%

158

143 63

8

9

10

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот испитот

35

16

4

3

37,44 33,8 14,9 8,29 3,79 0,95 0,71

Јунска прва испитна сесија, 2015
Факултет

ОЦЕНКА
Вкупно
пријавени
5
6
7

8

9

10

143 168

%

11,8 13,9 14,8 20,8 17,3 20,9 0,25

253 3

Јунска втора испитна сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Филолошки
1622
факултет
%

5

6

7

8

9

421

356

279

228

162 161 15

10

25,9 21,9 17,2 14,06 9,99 9,93 0,92

ОЦЕНКА
Вкупно
пријавени
5
6
7

Филолошки
293
факултет
%

109 75

44

366

87,91

1186
73,12

8

9

10

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот испитот

15

12

5

33

37,2 25,6 15,02 5,12 4,10 1,71 11,26

Септемвриска (дополнителна) сесија,2 015
Факултет

1062

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот испитот

ОЦЕНКА

Септемвриска испитна сесија, 2015
Факултет

61,85

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот испитот

Филолошки
1208
факултет

179 252 210

261

151
51,54

8

9

10

Не се
Го положиле
јавиле на
испитот
испитот

27

8

2

44

152

28,7 26,5 15,2 9,82 2,91 0,73 16

30,5

ОЦЕНКА
Вкупно
пријавени
5
6
7

Филолошки
275
факултет

79

%

73

42
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1. Име на лабораторија/предавална/амфитеатар/кабинет

Р.бр. Вид на опрема
1

Компјутерска просторија на приземје
Техничка просторија со опрема: микрофони, слушалки,
две кабини
Сите други предавални си остануваат во иста состојба
како и минатата година

2
3

Количина
20

25,29

Просторни услови
Објектот е обелуван, амфитеатрите се поправени и комплетирани,
санитаријата е средена. Извршена е дезинфекција на санитарните јазли.
7. Издавачка дејност
- Зборник на Филолошки факултет
8. Научноистражувачка работа (проекти)
Датум

од-до

Наслов на проектот

Позиција

2015-2017

„УЛОГАТА НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ ИНСТРУКЦИИ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ ПРАГМАТИЧКА
КОМПЕТЕНЦИЈА ПРИ УЧЕЊЕТО АНГЛИСКИ И
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК”
Домашен проект/во тек

Опис на активностите во тек на проектот:

Реализацијата на проектот
Проектот ќе се одвива во следните фази:
1. Разгледување на досегашните истражувања за развивање прагматичка
компетенција кај изучувачите на англиски и германски како странски јазици,
со посебен осврт на контрастивните проучувања. Анализата на досегашните
истражувања од областа на меѓукултурната прагматика ќе ни овозможат да ги
дефинираме елементите коишто изучувачите треба да ги усвојат за да можат
соодветно да комуницираат на јазикот што го изучуваат. Во светот досега се
извршени многу истражувања на говорните чинови во англискиот јазик (Beebe,
Takahashi & Uliss-Weltz, 1990; Bergman & Kasper, 1993; Blum-Kulka, House, &
Kasper, 1989; Caffi, 2007; Czerwionka, 2012; Deutschmann, 2003; EconomidouKogetsidis, 2013; Ishihara & Cohen, 2010; Kasper & Rose, 2002; Kádár & BargiellaChiappini, 2011; Ogiermann, 2009; и др.) и во германскиот јазик (Gethman, 1982;
Geissner, 1975; Hoffmann, 2000; Levinson, 1983/2000; Meibauer 1999; и др.). Кај
нас до сега се извршени повеќе контрастивни проучувања на говорните чинови
во англискиот и во македонскиот јазик (Кусевска, 2012; Митковска, Кусевска,
Бужаровска, 2013; Трајкова, Кусевска, Нешковска и Смичковска, 2014), и во
германскиот и македонскиот јазик (Бојковска, 2011; Бојковска, 2011б; Гацов,
1995 и др.)
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2. Креирање на инструменти соодветни за оценување на прагматичката
компетенција на изучувачите на Ј2. За определување на општото ниво на
странскиот јазик ќе се користат тестови присутни на нашиот пазар. За испитување
на прагматичката компетенција ќе се користи Прашалник за дискурсна анализа
(Discourse Completion Task, DCT), како и снимени разговори и дискусии помеѓу
испитаниците.
3. Избор на студенти-учесници во проектот за англискиот и германскиот јазик за
кои ќе се врши истражувањето. Сите студенти ќе ги направат тестовите за општо
познавање на јазикот, Прашалникот за дискурсна анализа и ќе учествуваат во
разговори и дискусии кои ќе бидат снимени. Резултатите од тестирањата ќе ни го
покажат општото јазично ниво на испитаниците и прагматичките карактеристики
на нивниот јазик. Определувањето на прагматичките карактеристики на
меѓујазикот на испитаниците ќе го направиме со консултации на родени говорители
на јазиците кои ќе се испитуваат. За оваа цел се надеваме да развиеме соработка со
Британскиот совет, американската амбасада, Мировниот корпус, Канцеларијата
на Гете Институтот во Скопје, Одделот за култура при германската амабсада
во Скопје, Германската читалница при НУБ „Климент Охридски“ во Скопје, со
Институтот за германско-македонски односи, со Катедрите по германски јазик
во Р. Македонија, како и со Здружението за македонско-германско пријатество
во Битола.
4. Определување на прагматичките карактеристики кои ќе бидат предмет на
истражување. Во оваа фаза ќе ги издвоиме оние карактеристики на формулирање
на горенаведените говорни чинови кои родените говорители ги користат, а кои
изучувачите ретко или воопшто не ги користат. Врз основа на нив ќе го составиме
силабусот за модулите кои ќе бидат поставени на е-учење.
5. Креирање модули на е-учење за развивање на прагматичката компетенција
на изучувачите. Модулите ќе се состојат од два типа активности: активности за
подигнување на свесноста на изучувачите за значењата кои се пренесуваат преку
јазичните средства кои родените говорители ги користат и активности кои ќе им
овозможат на изучувачите тие да ги формулираат говорните чинови во зависност
од контекстот, ситуацијата, соговорниците, емоционалното расположение и сл.
За изработка на модулите ќе се користат корпуси на соодветните јазици, видео
клипови, драми, блогови, имејли, и сл.
6. Упатување на студентите-учесници во проектот и креирање на временска рамка
во која тие ќе треба да ги изработат модулите поставени на е-учење. Нивната
работа се очекува во најголем дел да биде самостојна. Но ќе бидат предвидени и
неколку заеднички сесии на кои ќе се разгледува тековната работа, проблеми до
кои може да дојде, нивните сугестии, и сл.
7. Определување на инструментите за евалуација на прагматичката компетенција
на изучувачите по изработката на модулите. Целта на инструментите кои ќе
бидат употребени во оваа фаза ќе биде да се испита до кој степен модулите
поставени на е-учење придонеле за 1. подигнување на свесноста на изучувачите
за прагматичките принципи во јазикот кој се изучува; и 2. развивање на
прагматичката компетенција на изучувачите
8. Издавање на книга во која ќе се опишат резултатите и искуствата од
истражувањето. Стекнатите искуства ќе бидат посебно значајни за лицатата
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вклучени во образованието, како за креаторите на наставни програми, така и за
изведувачите на наставата. На креаторите на наставните програми ќе им дадат
насоки за елементите кои треба да се вклучат во наставата за развивање на
прагматичките компетенции на изучувачите, а на изведувачите ќе им дадат некои
конкретни идеи како тоа може да се постигне.
9. Сумирање на резултатите од проектот и негова десиминација. За оваа цел ќе
биде организиран собир за сите заинтересирани страни: МОН, Бирото за развој
на образованието, Националната агенција за високо образование, катедрите за
јазици при универзитетите во Р. Македонија, како и други домашни и странски
институции поврзани со образованието.

9. Објавени трудови
Проф. д-р Билјана Ивановска
1. Ivanovska Biljana & Simone Astrid-Grosszle: Deutsch für Schratzen.

Е-библиотека. UGD. Stip, 2015.
2. Ivanovska B.: Монографија: “Die Lexik mit dem semantischen
Merkmal Emotionalitaet in der deutschen und in der makedonischen
Gegenwartssprache”.
Link:
https://e-lib.ugd.edu.mk/detal.
php?id=434&ugd =c21bf13f768d756c453609b6110c795d, UGD, Stip.
3. Ivanovska B.: “On the plural forms of nous in German compared to
Macedonian language”. In: Procedia Social and Behavioral Sciences.
The 6th International Conference Edu World 2014 “Education facing
contemporary world issues, 7th-9th November 2014.
4. Ivanovska B.: “Learner autonomy in foreign language education and
in cultural context”. In: Procedia Social and Behavioral Sciences.
The 6th International Conference Edu World 2014 “Education facing
contemporary world issues, 7th-9th November 2014.
5. Ilieva K., & Ivanovska B.:”Phraseological units with the components
‘part of the human body’ in German and Macedonian. In: International
Journal Teacher. University St. Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of
education. Bitola December, 2014.
6. Ivanovska B.: “Interferenzfehler in schriftlichen Arbeiten mazedonischsparchiger Deutschstudierender”. JLSP, N.2. 2015, Romania.
7. Даскаловска Н. & Ивановска Б: “Форми на работа во наставата
по стрaнски јазици”. Петта меѓународна научна конференција.
Меѓународен дијалог: Исток-запад (култура, славјанство и
економија). Vol.5/2014, ISSN: 1857-9299. 258-263.
8. Ivanovska B.: “Die ich-Perspektive und die innere Welt des Menschen.”
In: Perspektivierung–Perspektivitaet. Beziehung zwischen Sprache und
Wirklichkeit iun der deutschen Sprache, der deutschsparchigen Literatur,
Kultur, Translatologie, und DaF – Didaktik. Pristina, 2014. S. 145-153.
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9. Ivanovska B.: Common interference errors in Macedonian–speaking
GFL-students . IJBAR. Vol. 19, N.1 , 2015. 104-112.
10. Ivanovska B.: “Handbuch der deutschen Grammatik-Morphologie der
deutschen Gegenwartssprache”. Е-учебник. Link: https://e-lib.ugd.edu.
mk/detal.php?id= 297& ugd=981337ed9c108ed374 c6eef21 b446 180 .
UGD, Stip.
11. Ivanovska B.: “Category of definiteness in language pair German and
Macedonian”. Scientific study. Published by: Anchor academic publishing
house. Archive Number 305697. September, 2015.
Доц. д-р Драгана Кузмановска
1. Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska,
Dragana (2015) Ставовите на студентите во врска со
наставничките компетенции. In: Научно-стручна трибина:
Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21. век, 03
Oct 2014, Stip, Macedonia.
2. Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana
(2014) Анализа на фразеолошките единици со компонентата „уста“
во германскиот и во англискиот јазик. Годишен зборник 2014 Филолошки факултет, УГД - Штип, 5 (1). pp. 33-41. ISSN 1857-7059
3. Драгана Кузмановска, Биљана Иванова, Снежана Кирова –
Еквивалентност помеѓу поговорките и пословиците во македонскиот,
германскиот и англискиот јазик, Денови на Благоја Корубин – Научен
собир, Јазичната слика на светот, 23-24 април 2015 година
4. Драгана Кузмановска, Снежана Кирова, Биљана Иванова
Kреативноста и знаењето го креираат патот до училишниот успех,
научно- стручна конференција со меѓународен карактер на тема
„состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието
во република македонија“ 13 мај 2015, штип, собрание на општина
штип
5. Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana
(2015) Јазиците- мостови и ѕидови во комуникацијата. In: Second
International Scientific Conference: Social change in the global world,
3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia. (Submitted)
Доц. д-р Даринка Маролова
1. Маролова, Даринка (2014) Споредбен преглед на специфичните
културни феномени во германскиот и во македонскиот јазик.
Македонски јазик, LXV, 2014, Институт за Македонски јазик „Крсте
Петков Мисирков“, Скопје
2. Marolova, Darinka; Celik, Mahmut (2014) Zur Übersetzung der
Turzismen aus dem Makedonischen ins Deutsche und der Latinismen
und Galizismen aus dem Deutschen ins Makedonische – eine Parallele,
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3.

4.
5.

6.
7.

Bal-Tam Turkluk Bilgisi Vol. XI, No. 21
Маролова, Даринка (2014) Модерни наставни принципи во
наставата по германски, како странски јазик. Воспитание Списание за образовна теорија и практика. Факултет за образовни
науки, Универзитет „Гоце Делчев“ –Штип
Маролова, Даринка (2014) Дидактички пристап кон толкувањето
на синтаксичката повеќезначност, Годишен зборник 2014 Филолошки факултет, УГД – Штип
Маролова Даринка (2014) За преводот на некои специфични културни
феномени од германски на македонски јазик во Шницлеровата новела
„Поручникот Густл“, Филолошки студии, Пермскиот државен
нацинално-истражувачки универзитет, Филозофскиот факултет од
Универзитетот во Љубљана, Институтот за македонска литература
кој функционира во составот на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј„ од Скопје и Филозофскиот факултет од Универзитетот од
Загреб, 2014 (Том 1)
Marolova, Darinka (2014) Einbeziehung von Stereotypen und Klischees
der Sprachbenutzer in die Kommunikation, gesehen an Beispielen von
der literarischen Übersetzung Trans-Kom, Vol. VII, No. 2
Учество на 44. меѓународен симпозиум на книжевните преведувачи
на Македонија на тема „Книжевниот превод-заеднички јазик на
Европската Унија“, организатор Сојуз на литературни преведувачи
на Македонија, с. Лешок (31.08.-01.09.2015)
Доц. д-р Марија Кусевска

Статии
1. Kusevska, M. (2015). Mitigating disagreement: Cross-cultural
perspective. Jezik, knjizevnost, diskurs. Jezicka istrazivanja. pp. 351362. ISSN 978-86-7379-369-6.
2. Kusevska, M. (2015). Students’ Performance in Face-to-Face
Communication: Apologising in English. International Journal of
Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 24 (1). pp. 67-82. ISSN
2307 - 4531.
3. Kusevska, M. (2015). Патот до значењето: улогата на дискурсните
маркери при декодирање на пораката/ прагматичката функција на
дискурсните маркери. Зборник на трудови од научниот собир под
наслов „Значењето низ времето и просторот“, 24. pp. 48-56. ISSN
978-608-220-030-9.
4. Кусевска, М., Бужаровска, Е., и Митковска, Л.(2015).
Полифункционалноста на да не-прашањата. Филолошки студии
2015. ISSN 1857 6060.
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5. Кусевска, М. (2015) Улогата на модалните глаголи како ублажувачи
во англискиот и во македонскиот јазик. Годишен зборник 2015 Филолошки факултет, УГД - Штип, 6. ISSN 1857-7059.
6. Kusevska, M. (2014). Улогата на „па“ како адверсативен дискурсен
маркер. Македонски јазик, Институт за македонски јазик „Крсте
Мисирков“, Скопје. pp. 253-264. ISSN 0025-1089.
7. Kusevska, M. (2014). Меѓукултурни истражувања на говорните
чинови. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, УГД - Штип,
5. pp. 43-53. ISSN 1857-7059.
8. Kusevska, M. (2014). The Art of Mitigation: How EFL Learners Do
It. Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguisticss
(J-FLTAL), 1. ISSN 2303-5528.
9. Kusevska, M. (2014). Connecting development of pragmatic competence
with the CEFR. Linguistica, 54 (1). pp. 97-110. ISSN 2350-420X.
Учество на конференции
1. Кусевска, М. (2015). Рамка за меѓукултурните истражувања на
говорните чинови. Меѓународен научен собир на тема „Јазичната
слика на светот“, во рамките на на традиционалната манифестација
„Денови на Благоја Корубин“ Институтот за македонски јазик
„Крсте Мисирков“, 24-25 април 2015.
2. Kusevska, M., Ivanovska,B., Daskalovska, N. & Mitkovska,
L. (2015).
th
Profiling pragmatic ability of foreign language learners. 25 Conference
on British and American Studies, Timișoara, Romania, 21-23 May 2015
3. Kusevska, M., Ulanska, T., Ivanovska, B., Daskalovska, N. & Mitkovska,
L. (2015). Assessing pragmatic competence of L2 learners. 5th
International Conference on Foreign Language Teaching and Applied
Linguistics (FLTAL) International Burch University Sarajevo, Bosnia
and Herzegovina 7-9 May, 2015.
4. Kusevska, M. (2015). Describing speech acts from cross-cultural and
interlanguage perspective. 2nd international conference on English
Language, British and American Studies, Internatutional Balkan
University (IBU), Skopje, Macedonia, May 29, 2015.
Книги
1. Mitkovska, L., Buzarovska, E. & Kusevska, M. (2015). Macedonian
‘Da Ne’-Questions as Distance Markers. In: Distance in Language.
Cambridge Scholars Publisher, Newcastle upon Tyne, UK, pp. 243-263.
ISBN 978-1-4438-7261-4
2. Kusevska, M., Trajkova, Z., Neskovska, S. & Smickovska, F. (2014).
Говорни чинови: барање, заблагодарување, извинување, приговарање.
Академски печат, Скопје. ISBN 978-608-231-143-2
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Практикум
Kusevska, Marija (2014) English Sentence Analysis. Univerzitet “Goce
Delcev” - Stip. ISBN 978-608-244-133-7.
Учество на проект
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. Univerzitet “Goce Delcev” - Stip.
Лектор м-р Марија Крстева

Објавени трудови
1. Крстева, М. Раѓањето на американската демократија (2014) Репер,
Антолог47/VI Скопје ISSN1857-5900 http://eprints.ugd.edu.mk/11198/
2. Крстева, М. Индустриската револуција и големите градови во Америка
(2014) Репер, Антолог47/VI Скопје ISSN1857-5900 http://eprints.ugd.edu.
mk/11812/
3. Krsteva, M.Knowledge and the knowledge worker in the era of great
technological development (2014) Knowledge - International Journal
(Scientific and Applicative Papers) Vol. 4 ISBN 978-608-65653-8-1, Skopje
Pages: 128-130 http://eprints.ugd.edu.mk/11621/
4. Крстева, M., Донев, Д. Тематските преокупации во “Долга црнечка
песна” Филолошки Факултет, Универзитет „Гоце Делчев” – Штип,
Годишен зборник 2015 (Во печат)
5. Крстева, М. Biofictions as part of contemporary fiction XII-а конференция
на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по
класически и нови филологии (15 май 2015) ФКНФ на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ (Во печат)
6. Д-р Марија Емилија Кукубајска; М-р Крсте Илиев; М-р Наталија Поп
Зариева; М-р Марија Крстева. ИСТОРИЈА НА БРИТАНСКАТА
И АМЕРИКАНСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА Скрипта,
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип 2014 ISBN 978-608-244-059- http://
eprints.ugd.edu.mk/11246/
Конференции
1. Third International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE
FUTURE - KNOWLEDGE NOW BUT HOW Bansko, Hotel REGNUM
27-30 November 2014
2. XII-а конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти
от Факултета по класически и нови филологии (15 май 2015) ФКНФ
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
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•
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•

Престој и учество на предавања и лекции
1. Септември 2014 г. Универзитет „Св. Климент Охридски” –
Софија, Бугарија.
Учество во комисии за одбрана на дипломски труд
1. 14. септември 2015 Завршен испит/Дипломски труд за
студентот Магдалена Петкова со број на индекс 161876.
2. 14. септември 2015 Завршен испит/Дипломски труд за
студентот Петар Јангеловски со број на индекс 16839.
Доц. д-р Нина Даскаловска

Објавени трудови
1. Daskalovska, N. (2014). Incidental vocabulary acquisition from reading
an authentic text. The Reading Matrix: An International Online Journal,
14, 2.
2. Daskalovska, N. (2015). Corpus-based versus traditional learning of
collocations, Computer Assisted Language Learning, 28:2, 130-144.
(Impact factor 2014 = 1.000)
3. Daskalovska, N. (2015). Learning Grammar and Vocabulary through
Reading: A Case Study. International Journal of Sciences: Basic and
Applied Research, 19, 1, pp 56-62.
4. Батевска, М. и Даскаловска, Н. (2015). За комплексноста на
изучување нови зборови во наставата по странски јазици. Годишен
зборник на Филолошкиот факултет, УГД Штип.
5. Кулакова, М. и Даскаловска, Н. (2015). Интегрирање на
технологијата во наставата по странски јазици. Годишен зборник на
Филолошкиот факултет, УГД Штип.
6. Ивановска, Б., Кусевска, М., Даскаловска, Н., Митковска, Л.,
Уланска, Т., Ценова, М. и Крстевска, В. (2015). Проектот „Улогата на
експлицитните инструкции за стекнување прагматичка компетенција
пти учењето англиски и германски јазик“ и негово претставување.
Годишен зборник на Филолошкиот факултет, УГД Штип.
Објавена монографија
1. Daskalovska, N. (2015). Literature in English Language Teaching. Stip:
2-ri Avgust. ISBN 978-608-4662-41-9
Учество на конференции
1. Kusevska, M., Ulanska, T., Ivanovska, B., Daskalovska, N. &
Mitkovska, L. (2015). Assessing pragmatic competence of L2 learners.
5th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied
Linguistics. 7-9 May, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
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2. Kusevska, M., Ivanovska, B., Daskalovska, N. & Mitkovska, L. (2015).
Profiling pragmatic ability of foreign language learners. 25th Conference
on British and American Studies, 21-23 May, Timisoara, Romania.
Учество во проекти
Датум
2015-2016

Наслов на проектот

Позиција

Опис
на
активностите во тек
на проектот
Улогата на експлицитните
Истражувач - Спроведување и
инструкции за стекнување
анализа на тестови
прагматичка компетенција при
со студенти од УГД
учењето англиски и германски
- Учество на
јазик
конференции
и изработка на
трудови за целите
и резултатите од
проектот
- Подготовка
на модули за
развивање на
прагматичка
компетенција

Лектор м-р Крсте Илиев
Објавени трудови
1. Семејството и семејните вредности во глобалниот свет
,
Зборник на трудови Првамеѓународнанаучнаконференција SOCIAL
CHANGE IN THE GLOBAL WORLD, Вол.2 стр.861-871 Центар
за превно-политички истражувања на Универзитет „ГоцеДелчев“,
Штип септември 11-13, 2014
2. Препородот на витештвото и појавата на џентлaменот во Велика
Британија, Годишен зборник на Филолошки факултет,Vol. 5, No 5
(2014)
3. Студија на случај: Зошто некои општествени движења се
поуспешни од други?, Книга на апстракти Втора меѓународна научна
конференција SOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLD, , Центар
за правно-политички истражувањанаУниверзитет „ГоцеДелчев“,
Штип септември 2015
4. Д-р Марија Емилија Кукубајска; М-р Крсте Илиев; М-р Наталија Поп
Зариева; М-р Марија Крстева. ИСТОРИЈА НА БРИТАНСКАТА
И АМЕРИКАНСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА Скрипта,
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип 2014 ISBN 978-608-244-059-http://
eprints.ugd.edu.mk/11246/
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Учество на конгреси , семинари и конференции
1. Прва меѓународна научна конференција SOCIAL CHANGE IN THE
GLOBAL WORLD Центар за превно-политички истражувања на
Универзитет „ГоцеДелчев“, Штип, 11-13 септември 2014.
2. Втора меѓународна научна конференција SOCIAL CHANGE IN
THE GLOBAL WORLD Центар за превно-политички истражувања
наУниверзитет „Гоце Делчев“, Штип, 3-4 септември 2015.
Лектор м-р Наталија Поп Зариева
Објавени трудови
1. Семејството и семејните вредности во глобалниот свет, Зборник
на трудови Првамеѓународнанаучнаконференција SOCIAL CHANGE
IN THE GLOBAL WORLD, Вол.2 стр.861-871Центар за правнополитички истражувања на Универзитет „Гоце Делчев“, Штип
септември 11-13, 2014
2. Улогата на измамата и маските во Хамлет, Годишен зборник на
Филолошки факултет Vol 5, No 5 (2014)
3. Студија на случај: Зошто некои општествени движења се
поуспешни од други?, Книга на апстракти Втора меѓународна научна
конференција SOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLD, Центар
за правно-политички истражувања на Универзитет „Гоце Делчев“,
Штип, септември 2015.
4. Д-р Марија Емилија Кукубајска; М-р Крсте Илиев; М-р Наталија Поп
Зариева; М-р Марија Крстева. ИСТОРИЈА НА БРИТАНСКАТА
И АМЕРИКАНСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА Скрипта,
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип 2014 ISBN 978-608-244-059http://eprints.ugd.edu.mk/11246/
Учество на конгреси, семинари и конференции
Првамеѓународнанаучнаконференција SOCIAL CHANGE IN THE
GLOBAL WORLD Центар за правно-политички истражувања на
Универзитет „ГоцеДелчев“, Штипсептември 11-13, 2014
2. Учество на предавања и
работилници организирани од
UniversityofLondon20.05.-28.05.2015 на следниве теми: Consent,
Freedom, and the Personal: Ethics in creative Non-Fiction, Goldsmiths
University of London; Poetry And …Science- with dame Gillian Beer and
Ruth Padel,Kings College;MotionandRepresentation, DeptfordTownHall;
ShakespeareinLondon, GuildhallLibrary; The World in 2015: What Went
Wrong,Kings College;Keats Festival 2015: KeatsFoundation Annual
Lecture, KeatsHouse
3. Втора меѓународна научна конференција SOCIAL CHANGE IN THE
GLOBAL WORLD Центар за правно-политички истражувања на
Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 3-4 септември 2015.
1.
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Лектор м-р Драган Донев
1. Крстева, M., Донев, Д. Тематските преокупации во „Долга црнечка
песна” Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев” – Штип,
Годишен зборник 2015 (во печат).
2. Втора меѓународна конференција на ЗПРМ 2014.
Доц. д-р Марија Кукубајска
1. Меѓународна конференција, Универзитет во Салцбург. Предавање
за докторанти; текстуална и видео презентација на македонската
култура на карневалите, Salzburg Easter School: Feasting and Fasting
Carnival Cultures, University of Salzburg: Kukubajska, Marija Emilija
Kukubajska, The Theater of the Masks: Ben Johnson’s Stage, New-Age
Carnivals and the World Anonymous. Salzburg, Austria, 2015
2. Меѓународна UNESCO конференција, Center for Bioethics, Jaffa
University, Israel, научен труд: To be or not to be a live kidney donot: A
parent’s personal principle – cause for patient’s death, Неапол, Италија,
2015
3. Меѓународна конференција, Институт за менаџмент на
знаењето, Банско, Бугарија, презентација: Примери за слободата
како сопствена антитеза, Марија Емилија Кукубајска. Knowledge
- International Journal, Scientific and Applicative Papers, 9. pp. 229-234.
ISSN 1857-923X, 2015
4. Меѓународна конференција „Меѓународен дијалог Исток –
Запад“,Михаил Бахтин: Неговите крос-културни исток-запад
концепти, Славјански универзитет Г.Р. Державин, Св. Николе, Vol.
2, 6/2015, 2015
5. Втора меѓународна конференција, универзитет „Гоце Делчев“Штип, Правен факултет, Центар за правно политички истражувања,
поднесено истражување „Кога идеологијата ја заменува религијата
– судирите се во експанзија, ISBN 978-608-244-229-7, 2015
6. Шеста меѓународна научно – стручна конференција „Моќта
на знаењето“, Sixth International Conference: Knowledge capital
of the world. The power of knowledge, Thessaloniki, Agia Triada,
научено-истражувачки труд: „Букварчето на Емилина“,
најрано описменување кај децата преку развој на емоционална
интелигенција“. МИТ, Агиа Триада, Грција, 2015
7. Меѓународна ERASMUS конференција, Универзитет Гоце Делчев:
предавање: панелист: Dr. Marija Emilija Kukubajska, The Macedonian
Continuity Within The European Educational Program of Erasmus
Mundus, УГД, Штип, 2014
8. Меѓународна конференција, организирана од Институт за менаџмент на
знаењето, Банско, Бугарија, научен труд Книжевната историја и
културниот идентитет како агенс за промени, International Journal,
Scientific and Applicative Papers. ISSN 1857-923X, 2014
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9. Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: ИстокЗапад“, За загрозената слобода на изразување: „Зошто шепотиме“
од Џим Деминт, сенатор, претседател на Херитиџ фондацијата,
Вашингтон. Славјански универзитет Г. Р. Державин, Свети Николе,
Македонија, 2014
10. American Corner/Американско катче, Штип, Општествено-културна
активност: Американско-македонска сценска адаптација на идеи за
слободата и мирот во контекст на мислата на Гоце Делчев и Волт
Витман: UGD students inspired by Goce Delcev, W. Whitmen and beyond,
National Poetry Month, организација и сценарио: д-р Марија Емилија
Кукубајска, со соработници и студенти, 2014
11. Проект: Книжевно-јазична, општествено-културолошка работа со
етничките малцинста. Целна група: турска паралелка во основното
училиште, с. Парналија, Плачковица, Штипско. Учесници: ученици од
настава на турски јазик кои изучуваат англиски како странски јазик.
Спонсор: ЕМАРИ. Организатор: д-р Марија Емилија Кукубајска.
Координатор: Билјана Алексова Даневска, студент на втор циклус,
англиска литература, УГД, Филолошки факултет. Тема: двојазична
презентација и вежби со учениците: примери од книгата на англиски
и македонски јазик „ЕМИКО – Хаику“ (англиски и македонски
јазично-книжевни вежби). 2014
12. Книжевно-јазичен проект на ЕМАРИ, со работилница за етничките
малцинства: Организатор: д-р М.Е. Кукубајска. Тема: креативно
мотивирање во аквизиција на странски јазик. Целна група: турска
паралелка, с. Радање, Штипско. Тројазична презентација: д-р Марија
Леонтиќ, активност на турски јазик и донација на книги, д-р Марија
Кукубајска, активност на англиски јазик и донација на книги.
Координатор: студент на втор циклус студии на УГД ФФ, магистрант
Билјана Алексова Даневска, наставник. 1. Наставна апликација на
преведена литература од Кукубајска и Леонтиќ; 2. Тројазична изведба
на народната приказна „Снежана и седумте џуџиња“ (англиски,
турски и македонски јазик), 2015
13. Промоција на уметничко-дидактичка литература за најрана детска
писменост (3-6 години), Букварчето на Емилина, рецензенти: Проф.
д-р Виолета Димова и Проф. д-р Соња Петровска, УГД - Штип,
Порта Македонија, Скопје, 4-ти август, 2015
14. Национален проект на ЕМАРИ Институтот: промоција на Антологија
на античко-македонска поезија, приредила и превела од англиски на
македонски: д-р Марија Емилија Кукубајска, рецензент: д-р Васил
Тоциновски, Универзитет во Риека, Порта Македонија, Скопје, 4-ти
август, 2015
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15. Интервју со Марија Емилија Кукубајска, Република, http://republika.
mk/?p=499900, 9 септември, 2015
Преведена литература
1. Informed Consent, Case studies, new interpretation and approach to
ethical issues in treating social, cultural, legal and health problems,
by Prof. Amnon Carmi, PhD, Haifa university. UNESCО Centre for
Bioethics, Paris, France, 2014
2 Превод од англиски на македонски јазик. Информирана согласност,
автор Проф. д-р Амнон Карми. Истражувања на случаи, нови
толкувања и приоди кон етички прашања и социо- културолошкиот
однос кон здравствени проблеми во 21 в. Предговор: Прим. м-р Илчо
Захариев, градоначалник на Штип.
Учебни помагала
•

•

•

Од фолклор до факти и фикција во американската и македонската
народна литература“, постмодерна деконструкција на фолклорното
наследство и нови наоди во народната и современата литература.
Скрипта. Наставен материјал за трет циклус студии, на македонски .
УГД е-издание, Штип, 2014
Postmodern Concepts: Essays and Criticism, избор и предговор на
есеи и критики за „политички коректната“ постмодерна мејнстрим
литература, култура, уметност, филозофија, медиуми, забавна
индустрија, музика. Скрипта. Наставен материјал за втор циклус
студии, на англиски јазик. УГД е-издание, Штип, 2014
History of Ango-American Civilization and Culture, историја на англоамериканската културата и цивилизацијата, (ко-автори: Илиев, Поп
Зариева, Крстева), на англиски јазик. Скрипта. Наставен материјал
за прв циклус студии, УГД е-издание, Штип, 2014

Лектор м-р Биљана Иванова
1. Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska,
Dragana (2015) Ставовите на студентите во врска со
наставничките компетенции. In: Научно-стручна трибина:
Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21. век, 03
Oct 2014, Stip, Macedonia.
2. Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana
(2014) Анализа на фразеолошките единици со компонентата „уста“
во германскиот и во англискиот јазик. Годишен зборник 2014 Филолошки факултет, УГД - Штип, 5 (1). pp. 33-41. ISSN 1857-7059
3. Драгана Кузмановска, Биљана Иванова, Снежана Кирова –
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Еквивалентност помеѓу поговорките и пословиците во македонскиот,
германскиот и англискиот јазик, Денови на Благоја Корубин – Научен
собир, Јазичната слика на светот, 23-24 април 2015 година
4. 4.Драгана Кузмановска, Снежана Кирова, Биљана Иванова
КРЕАТИВНОСТА И ЗНАЕЊЕТО ГО КРЕИРААТ ПАТОТ ДО
УЧИЛИШНИОТ УСПЕХ, НАУЧНО- СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СО МЕЃУНАРОДЕН
КАРАКТЕР

НА

ТЕМА

„СОСТОЈБИ,

ПРЕДИЗВИЦИ

И

ПЕРСПЕКТИВИ

ВО

ВОСПИТАНИЕТО

И

ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 13 МАЈ 2015, ШТИП, СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА ШТИП

5. 5.Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana and Kirova, Snezana
(2015) Јазиците- мостови и ѕидови во комуникацијата. In: Second
International Scientific Conference: Social change in the global world,
3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia. (Submitted)
Виш лектор м-р Снежана Кирова
1. Kirova, Snezana and Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) Global
issues and English as global language. The man in the global world:
Collection of papers International scientific conference Voronezh May
18-20, 2015, 1 (1). pp. 465-469. ISBN 978-5-9273-2207-7
2. Ulanska, Tatjana and Kirova, Snezana (2015) Дијалог како техника
на учење низ неколку приоди. In: Научно-стручна трибина на тема:
„Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“,
03 Oct 2014, Stip, Macedonia.
3. Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska,
Dragana (2015) Ставовите на студентите во врска со
наставничките компетенции. In: Научно-стручна трибина:
Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21. век, 03
Oct 2014, Stip, Macedonia.
4. Ulanska, Tatjana and Kirova, Snezana (2015) Investigation of errors
that native Macedonians make while learning English. In: Человек в
глобальном мире, 18–20 May 2015, Voronezh, Russia.
5. Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana and Kirova,
Snezana (2015) Јазиците- мостови и ѕидови во комуникацијата. In:
Second International Scientific Conference: Social change in the global
world, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia. (Submitted)
6. Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kirova, Snezana (2014) Management in
schools in a multiethnic environment. In: Practicum of Future Pedagogues,
Teachers and Kindergarten Teachers in Multicultural Environments –
Experiences and Challenges, 27-29 Nov 2014, Skopje, Macedonia.
7. Драгана Кузмановска, Снежана Кирова, Биљана Иванова (2015)
„Креативноста и знаењето го креираат патот до училишниот
успех“, Научно- стручна конференција со меѓународен карактер
на тема „состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и
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образованието во република Македонија“ 13 МАЈ 2015, ШТИП,
Собрание на општина ШТИП
8. Snezana Todor Stavreva Veselinovska, Snezana Aleksandar
Kirova (2015) “MACEDONIAN STUDENTS’ PERCEPTION OF
POLLUTION AND THE ENVIRONMENT THROUGH TEACHING
ENVIRONMENTAL TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES”,
UNION OF SCIENTISTS IN BULGARIA -SECTION BIOLOGY
INSTITUTE OF BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM RESEARCH –
BAS with INTERNATIONAL PARTICIPATION, Sofia, Bulgaria, 23-24
April 2015
9. Драгана Кузмановска, Биљана Иванова, Снежана Кирова (2015)
„Еквивалентност помеѓу поговорките и пословиците во македонскиот,
германскиот и англискиот јазик“, Денови на Благоја Корубин –
Научен собир, Јазичната слика на светот, 23-24 април 2015 година,
Скопје
10. Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana
(2014) Анализа на фразеолошките единици со компонентата „уста“
во германскиот и во англискиот јазик. Годишен зборник 2014 Филолошки факултет, УГД - Штип, 5 (1). pp. 33-41. ISSN 1857-7059
Проф.д-р Јованка Денкова
1. Denkova, Jovanka (2015) The fairy tale pillows of Slavka Maneva.
Teacher, International Јournal of Еducation, 8 (2/2015). pp. 18-26. ISSN
1857-8888
2. Denkova, Jovanka (2015) The epistolary genre in the literature for youth
by Gorjan Petrevski. Hikmet, Journal of Scientific Reasearch, 13 (25). pp.
10-29. ISSN 1857-5935
3. Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut (2015) Esat Bajram’in «Aliveli»
Hikâye Kitabinda SosyelleŞme Olgusu. Bal-Tam Türklük Bilgisi (22).
pp. 263-272. ISSN 1452-2179
4. Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut (2015) Monuments of Islamic
Culture and Civilization in Shtip. Bal -Tam Turkluk Bilgisi 22 (22). ISSN
1452-2179
УЧЕСТВА НА КОНФЕРЕНЦИИ СО ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ
1. Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut (2015) Сказновидното во
творештвото на Славко Јаневски, со посебен осврт на трилогијата
за пупи Паф („Пупи Паф во Шумшул град“, „Пупи Паф гледа од
вселената“, „Пупи Паф господар на соништата“. In: Zmajeve decje
igre, June 2015, Novi Sad, Serbia.
2. Denkova, Jovanka (2015) The travelogue as a literary genre in the
contemporary Macedonian literature. In: International Conference «The
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Balkans in contemporary travel writing», 19-21 June 2014, Faculty of
Philosophy.
3. Denkova, Jovanka (2015) Светите браќа Кирил И Методиј и
Брегалничката мисија. In: Меѓународна научна конференција
„Човекот во глобалниот свет“, 18-20 May 2015, Воронеж, Русија.
4. Denkova, Jovanka (2015) Challenges of adolescent literature today. In:
5 International Scientific Conference «Knowledge-capital of the future»,
21-25 May 2015, Bansko, Bulgaria.
5. Denkova, Jovanka (2015) An aspect on Macedonian language and culture.
In: Second International Week Mobility - Erasmus, 16-20 March 2015,
Stip, Macedonia. (Unpublished)
OБЈАВЕНИ УЧЕБНИЦИ
1. Denkova, Jovanka (2015) Сказновидното во македонската проза за
деца и млади. Универзитет „Гоце Делчев”- Штип. ISBN 978-608-244151-1
2. Denkova, Jovanka (2014) Реалистична македонска проза за деца и
млади. Универзитет „Гоце Делчев», Филолошки факултет, Штип.
Доц. д-р Ранко Младеноски
ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ КНИГИ И НАУЧНИ И СТРУЧНИ
ТРУДОВИ
1. Младеноски Ранко (2014). Теорија на поезијата (рецензирана
скрипта). Штип: Универзитет „Гоце Делчев“, Филолошки факултет.
(објавена во е-библиотека на веб-страницата на УГД).
2. Младеноски Ранко (2014). Деконструкција на ликот. Скопје:
Македонска реч.
3. Младеноски Ранко (2014). Практикум по теорија на поезијата
(рецензиран практикум). Штип: Универзитет „Гоце Делчев“,
Филолошки факултет. (објавен во е-библиотека на веб-страницата
на УГД).
4. Младеноски Ранко (2015). Практикум по наратологија (рецензиран
практикум). Штип: Универзитет „Гоце Делчев“, Филолошки
факултет. (објавен во е-библиотека на веб-страницата на УГД).
5. Белчев Толе, Младеноски Ранко (2014). Константин Кирил Филозоф
во „Папокот на светот“. Зборник на трудови од XL Меѓународна
научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски
јазик, литература и култура одржана во Охрид. Скопје: Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“.
6. Младеноски Ранко (2014). Синонимните ликови во романите на
Венко Андоновски. Контекст (меѓународно списание), Институт за
македонска литература, Скопје, бр. 12, стр. 129-143.
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7. Младеноски Ранко (2014). Македонецот К. Миладинов кај Хрватот
С. Томаш. Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир
Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски одржан
во Охрид. Скопје: Институт за македонска литература, стр. 679-687.
8. Младеноски Ранко (2015). Монодрамски транскрипт за хероите на
„Ножот“. XXI век: Балканскиот писател – Балканският писател
(зборник на трудови), Современост – Скопје, Съюз на свободните
писатели в България – София, стр. 52-61.
9. Младеноски Ранко (2015). Наративните структури во романите на
Славчо Ковилоски. Современост, Скопје, год. 64, бр. 1, стр. 65-81.
10. Младеноски Ранко (2015). Гаргара за душата. Современост, Скопје,
год. 64, бр. 1, стр. 149-151.
11. Младеноски Ранко (2015). Сеопфатни книжевни и научни
интерпретации. Поговор во: Радован П. Цветковски, Книжевни
студии и поставки, Матица македонска, Скопје, стр. 383-392.
12. Младеноски Ранко (2015). Дијалогизмот и интертекстуалноста во
македонскиот роман. Зборник на научни трудови од Шеста меѓународна
научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“ одржана
во Свети Николе. Корпоративен меѓународен славјански универзитет
„Г.Р. Державин“ – Свети Николе, Меѓународен центар за славјанска
просвета, Vol. 2, 6/2015, стр. 99-102.
УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Младеноски Ранко (2015). VI Меѓународна научна конференција
„Меѓународен дијалог: Исток – Запад“. Меѓународен славјански
универзитет „Гаврило Романович Державин“, Свети Николе, 17 и 18
април 2015 година, со реферат „Дијалогизмот и интертекстуалноста
во македонскиот роман“.
Проф. д-р Луси Караниколова Чочоровска
КОНФЕРЕНЦИИ
1. Njegosevi dani 6, Medzunarodni slavisticki skup, Niksik, 25-29.08.2015
2. Трета годишна меѓународна конференција „Идентитет и култура“ на
Центарот за култура и културолошки студии, Скопје, 3-5.09.2015.
ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ (до 10.09.2015)
1. Проф. д-р Луси Караниколова-Чочоровска: „Хрватска книжевност“
(универзитетски учебник), Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 2015;
2. Проф. д-р Луси Караниколова-Чочоровска, Практикум по хрватска
книжевност, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 2015;
3. Луси Караниколова-Чочоровска: „Категорија простора у “Горском
вјенцу’ (Простор у функции менталитета и идентитета“, Zbornik
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radova Njegosevi dani 5, Medzunarodni slavisticki skup, Niksik (5-7
septembra, 2013Univerzitet Crne Gore, ), Filoloski fakultet Niksik, стр.
123-133;
4. Prof. dr. Lusi Karanikolova-Cocorovska:„ For the categories ‘еаst’
and ‘west’ in the stories ‘White fortress’ by Orhan Pamuk and ‘Zona
Zamfirova’ by Stevan Sremac“, HIKMET, International Peer-Reviweed
Jurnal of Scientific Research. Gostivar, 2015:
1. Член на Универзитетски сенат,
2. Член на Државна комисија за учебници.

•
•
•
•
•
•

•

Проф. д-р Виолета Димова
УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ
21 -25 мај, V International scientific conference – KNOWLEDGE –
WHO AND WHAT, Банско, Р. Бугарија
26 – 29 август, „Његошеви дани“ VI, Р. Црна Гора
3 – 5 септември, III Annual International CCCS Conference “Identity
and Culture”, Скопје, Р. Македонија
7 – 19 септември, Балкански конгрес...
ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ
Dimova, Violeta: (2015) Semantics of life and death in Jordan Radickov’s
“WE, THE SPARROWS” in: International Journal Scientufic and
applicative papers V9 KNOWLEDGE, print: Bitola, Grafoprom.
Dimova, Violeta: (2015) O drugome i o dijalogu između mikrokosmosa
I makrokosmosa u “Gorskom vijencu” – imagološki aspekti, Njegoševi
dani 5 – Zbornik radova, Nikšić.
ДРУГИ АКТИВНОСТИ
Член на Комисијата за избор на репрезентативни дела и автори
од македонската литература за превод на странски јазици при
Министерството за култура на РМ.

Доц. д-р Игор Станојоски
1. СТАНОЈОСКИ, Игор Усвојување на македонскиот јазик како
странски [Електронски извор] : скрипта / Игор Станојоски. - Табели,
граф. прикази. - Штип : Универзитет “Гоце Делчев”, 2015
2. Начин на пристап (URL): http://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php. -     
Текст во ПДФ формат, содржи 86 стр. Библиографија: стр. 85-86.
- Содржи и: Прилог
ISBN 978-608-244-235-8
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Костадин Голаков
ТРУДОВИ
1. Голаков, Костадин (2015) Изучувањето на рускиот јазик на
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. „Човекот во глобалниот свет“,
Материјали од Меѓународната научна конференција, (Воронеж,
Русија, 18-20 мај 2015). ISBN 978-5-9273-2207-7
КОНФЕРЕНЦИИ
1. Меѓународна научна конференција „Човекот во глобалниот свет“,
Воронеж, Русија, 18-20 мај 2015.
2. Меѓународна научна конференција „Кирило-методиевски читања“,
Филолошки факултет при ВГУ, Воронеж, Русија, 21-22 мај, 2015.
МЕЃУУНИВЕРЗИТЕТСКА СОРАБОТКА
• Размена на студенти УГД – СамМГУ, 01-16.7.2015, Самара, Русија.
Лектор м-р Надица Негриевска (Маркоска)
Конференции
1. Меѓународна средба на книжевни преведувачи: „Преводот на
книжевноста за деца и млади“, Лешок, 25-26.08.2014.
2. Меѓународен научен собир: „Јазични книжевни и културни
паралели“ по повод 55 години италијански студии на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје (Parallelismi linguistici, letterari
e culturali, Convegno internazionale in occasione dei 55 anni di Studi
italiani presso l’Università “Ss.Cirillo e Metodio” di Skopje), Охрид, 13
и 14 септември 2014.
3. Меѓународен собир на книжевни преведувачи: „Книжевниот превод
– јазик на Европа“, Лешок, 31 август – 1 септември 2015 год.
Обуки и семинари
1. Курс за обука на наставници по италијански јазик во Република
Македонија. Организатори на семинарот: Универзитет „Ка Фоскари“
– Венеција, Институт „Данте Алигиери“ – Скопје, Амбасада на
Република Италија – Скопје;
I фаза: 9.5.2015 (Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје);
II фаза: јуни 2015 (Настава онлајн);
III фаза: 29 – 30.10.2015 (Филолошки факултет „Блаже Конески“ –
Скопје);
Објавени трудови
• Маркоска Надица: Диференцијална анализа на категоријата
определеност/неопределеност во македонскиот и италијанскиот
јазик, Литературен збор 4-6, Институт за македонски јазик, Скопје,
2014, стр.105-112.
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Асистент докторант м-р Јована Караникиќ
Објавени трудови
1. Ѓорѓиевска, Ева; Караникиќ, Ј. (2015). Италијанската книжевност
на барокот, просветителството и неокласицизмот. Штип:
Универзитет „Гоце Делчев“.
2. Ѓорѓиевска, Е.; Караникиќ, Ј. (2015). Практикум по предметот
Италијанската книжевност на барокот, просетителството и
неокласицизмот. Штип: Универзитет „Гоце Делчев“.
Учество на семинари
Обука за наставници по италијански јазик во Република Македонија.
Организатори на семинарот: Универзитет „Ка Фоскари“ – Венеција,
Институт „Данте Алигиери“ – Скопје, Амбасада на Република Италија –
Скопје;
III фаза: 4 – 5.10.2014 (Филолошки факултет „Блаже Конески“ –
Скопје);
Обука на наставници по италијански јазик организиран од страна
на Универзитетот за странци во Перуџа, Република Италија. Курсот се
одржа 6 – 24 јули 2015 година и се состоеше од три модули:
I – Италијанската култура и цивилизација во наставата по
италијански јазик
II – Лингвистика
III – Дидактика
• Организирање на активност "Dal Nord al Sud: itinerario letterario
guidato dalla letteratura italiana del Novecento"(Од север до југ
книжевон патување водено италијанската книжевност на XX век)
во подготовка на наставничкиот кадар и студентите од Групата за
италијански јазик и книжевност при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип во рамките на XIV Недела на италијансскиот јазик во светот,
Универзитетска библиотека, Кампус 4, 24.10.2014
• Ментор на студентката Викторија Илиевска од Групата за
италијансски јазик и книжевност при учество на конкурсот „Chi
ben comincia...: scegli l'incipit più bello” за книжевен превод на
извадок од роман – финалист за престижната награда „Стрега“ во
соработка со организаторите на наградата и Books in Italy. Преводот
на студентката е објавен во збирката преводи на светски јазици од
страна на организаторот.

•
•
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Лектор м-р Весна Коцева
Учество на конференции/семинари/обуки
Втора меѓународна конференција на Здружението на преведувачи на
Република Македонија, Скопје, 25 октомври 2014 год.
Меѓународен научен собир „Јазични книжевни и културни паралели“

Годишен извештај

•

по повод 55 години италијански студии на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ – Скопје (Parallelismi linguistici, letterari e culturali,
Convegno internazionale in occasione dei 55 anni di Studi italiani presso
l’Università “Ss.Cirillo e Metodio” di Skopje), Охрид, 13 и 14 септември
2014
Меѓународниот семинар „Работејќи за Европа.ком“ (Seminario
internazionale “Working for Europe.com”) што се одржа на Катедрата
за италијански јазик и книжевност на Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ во Скопје, 29 и 30 септември 2014

Доц.д-р Светлана Јакимовска
Проект:
• Dimitrovski, Zoran and Cvetkov, Slavco and Dzidrov, Misko and Sovreski,
Zlatko and Dimitrov, Sasko and Jakimovska, Svetlana and Stojanova,
Teodora (2015) Воведување на нови стандарди за задолжителна
инспекција на машините и опремата за апликација на пестициди.
Објавени трудови и конференции
1. Jakimovska, Svetlana (2014) Comparative analysis of Macedonian and
French legal terms etymology. Balkan Social Science Review (4). ISSN
1857- 8772
2. Јакимовска Светлана (2015) Преведувањето и културата, Културен
живот, 1-2, стр. 60-64.
3. Методи на терминолошката работа, Годишен зборник на
Филолошки Факултет при Угд, Штип, 2015.
4. Општи особености на македонскиот и францускиот стручен јазик на
правото, Годишен зборник на Правен Факултет при Угд, Штип, 2015.
5. Atelier : L’apprenant agit et l’acteur apprend, Skopje, 2015.
6. Université d’été de Struga, 2015.
7. Formation Français d’objectifs spécifiques (FOS), Skopje, 2015.
8. Општествената промена во глобалниот свет, Штип, септември
2015. Излагање на тема: Јазичните особености на новинарските
текстово кои ги третираат евро-атлантските интеграции.
Учестгво во проект : „Воведување на нови стандарди за задолжителна
инспекција на машините и опремата за апликација на пестициди “
Превод на Директивата 128/2009/EC
1. Превод на регулативата EN 13790-1 и 2
2. Учество во техничката подготовка и превод на трудови за објавување
на меѓународни конференции и списанија
3. Учество во техничката подготовка на завршните извештаи од
истражувањата (октомври – декември 2015/16)
4. Учество во техничката подготовка на предлог Правилникот за
инспекција на машините и опремата за апликација на пестициди
(август – декември 2016)
Изработка на терминолошка листа
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Лектор м-р Марија Тодорова
Учество на конференции/семинари/обуки
1. Втора меѓународна конференција на Здружението на преведувачи
на Република Македонија, Скопје, 25 Октомври 2014
2. XXIV. Colloquium of Young Linguists in Prague, Прага, 9-11
Септември 2015
3. Меѓународна научна конференција на факултетот за образовни
науки, Штип, 24-25 Септември, 2015.
Објавени трудови
1. Тодорова Марија, Многујазична методика, Годишен зборник на
Филолошки факултет- Штип, 2014, стр.125-202
Доц. д-р Ева Ѓорѓиевска
Објавени трудови:
1. Ѓорѓиевска, Ева ; Караникиќ, Јована (2015) Италијанската книжевност
на барокот, просветителството и неокласицизмот. Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип.
2. Ѓорѓиевска, Ева ; Караникиќ, Јована (2015) Практикум по предметот
Италијанската книжевност на барокот, просетителството и
неокласицизмот. Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
3. Велинова, Ева (2014) Влијанието на рускиот роман врз творештвото
на Марсел Пруст. Институт за македонска литература, Скопје:
„Спектар“, меѓународно списание за литературна наука, XXXII (63).
pp. 97-106.
Проф. д-р Марија Леонтиќ
Книги:
1. Leontiç, Mariya. (2014). Temel Türkçe Dilbilgisi.Skopje. İSBN 978608-65464-4-1
Статија водомашни списанија, зборници
1. Леонтиќ, Марија. (2014). Карактерисики на оригиналната и
преведената книжевност за деца и младина.Огледало - Скопје, 221/222
(XXV). 3, 8; ISSN 0351-2126.
2. Леонтиќ, Марија. (2014). Семантиката на турскиот суфикс -ли (-lı,
-li, -lu, -lü) вотурскиот и во македонскиот јазик. Годишен зборник
на филолошкиот факултет при универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, 5, 53-62; ISSN 1857-7059.
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Статии во меѓународни списанија:
1. Леонтиќ, Марија. (2014). Помошниот глагол сум во македонскиот
јазик и помошниот глагол i-во турскиот јазик. Филолошки студии.
Том 2. - Скопје, 670-687; ISSN 1857 6060.
2. Leontiç, Mariya. (2015).Vurgu. BAL - TAM Türklük Bilgisi 22 - Prizren,
273-280; ISSN 1452-2179.
Учества на конференции:
1. Леонтиќ, Марија. (2014). Книгите за деца како модул за дијалог
меѓу културите и основа за развивање на мултикултурализмот.
Меѓународна научна конференција на тема„Популарната
култура: поглед одоздола – Popular Culture: Reading From Below“
во организација на Институт за македонска литература, 4.11.2014,
Скопје.
2. Леонтиќ, Марија. (2015). Gramer Kitaplarının Türk Dilinin
Öğrenilmesinde Yararları.20. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu,
8.5.2015, Üsküp (20-ти Меѓународен симпозиум за турската култура,
Скопје)
3. Леонтиќ, Марија. (2015). Личните заменки во македонскиот
и во турскиот јазик.Наученсобирнатема „Јазичната слика на
светот“,во Институтот замакедонски јазик „КрстеМисирков“, 2324.4.2015, Скопје.
4. Леонтиќ, Марија. (2015). Литературата за деца како модул за
запознавање различни култури. Меѓународна научна конференција на
тема„Култура и идентитет – Cultureand Identity“ во организација
на Институт за македонска литература, 3.9.2015, Скопје.
Проф. д-р Махмут Челик
Книги:
1. Celik, Mahmut and Dјrickovic, Milutin (2014) Пуне руке радости.
Рашка школа Београд - Алфеус арт, Београд-Краљево. ISBN 978-866421-000-3
2. Celik, Mahmut (2014) Турска книжевност за деца - скрипта. ISBN
978-608-244-082-8.
3. Celik, Mahmut (2014) Практикум по турската книжевност за
деца. ISBN 978-608-244-083-5.
Статија водомашни списанија, зборници
1. Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka and Ivanovska, Biljana (2014)
Поетско-прозното творештво за деца на Фахри Каја. Годишен
зборник 2014 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 5 (5). pp. 97-101.
ISSN 1857-7059
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

Статии во меѓународни списанија:
Celik Mahmut, and Dimova Violeta, (2015) Beginnings and Development
of the Turkish and Macedonian Children`s literature in Macedonia “
Vth International Scientific Conference: Knowledge-Capital of Future”
Bansko, R. Bulgaria ISSN 1857-92
Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka (2015) Социјалниот контекст
во расказите за деца и млади од Есат Бајрам. In: Zmajeve decje igre,
June 2015, Novi Sad, Serbia.
Celik Mahmut. (2014). “Makedonya`da Turk Izleri” 19. Uluslararası
Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp ISBN 978-9944-5264-5-6
Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka (2014) Творештвото на Фахри
Каја. In: Knjizevnost u nastavi i nauci, 11-12 April 2014, Fakultet
pedagoskih nauka univerziteta u Kragujevcu-Jagodina, Serbia.
Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka (2014) Oсновоположници на
турската детска литература во Република Македонија. In: Zlatni
danci 16, 11 Apr 2014, Osijek, R.Hrvatska.
Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka (2014) Traces of Turkish culture in
Macedonian’s cultural tradition. In: International Scientific Conference,
Knowledge, 25-28 Nov 2014, Bansko, Bulgaria.
Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka (2014) Assessment and grading
system of elementary school instruction in Turkish language in Republic
of Macedonia. In: Меѓународна научна конференција „Методички
дани“ 2014, 25 Oct 2014, Kikinda, Serbia.
Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka (2014) Како настаје прича за
децу. In: 10. Симпозијум са међународним учешћем, Васпитач у 21
веку, 28-29 March 2014, Sokobanja, Serbia.
Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka (2014) Makedonya’da Türkçe
Eğitim. In: IX Меѓународна балканска конференција за образование и
наука под наслов „Мултикултурализмот и иновативните пристапи во
образованието“, 16-18 Oct 2014, Edrene, Turcija.
Celik, Mahmut (2014) Turkish woman in Macedonia and woman’s role
in literature. Hikmet, Journal of Scientific Reasearch, 12 (24). pp. 84-95.
ISSN 1857-5935
Celik, Mahmut (2014) Makedonya’da Çocuk edebiyatı ve Çocuk
Gelişimi. Hikmet, International Refereed Scientific Reasearch Journal
No.23. ISSN 1857-5935
Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka (2014) Списанијата и
творештвото за деца на турски јазик во Република Македонија.
Детињство. Часопис о књижевности за децу, XL (3). ISSN 0350-5286

Учества на конференции:
1. Celik Mahmut, (2014) “III rd International Scientific Conference:
Knowledge-Capital of Future” Bansko, R. Bulgaria (Certificate)
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2. Celik Mahmut, (2014) „9th International Balkan Education and Science
Congress„ In Trakya University Faculty of Education, Edirne – Turkey,
(Certificate)
3. Celik, Mahmut, (2014) Fakultet pedagoskih nauka univerziteta u
Kragujevcu-Jagodina, Serbia
4. Celik Mahmut. (2014), 19. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu,
Üsküp (19-ти Меѓународен симпозиум за турската култура, Скопје)
5. Celik Mahmut, (2015), “2. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu’’
Sarayova, Bosna Hersek, (Certificate)
6. Celik Mahmut, (2015), “Vth International Scientific Conference:
Knowledge-Capital of Future” Bansko, R. Bulgaria (Certificate)
7. Celik, Mahmut, (2015) “11. Симпозијум са међународним учешћем,
Васпитач у 21 веку” Sokobanja, Serbia. (Certificate)
10. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
- Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Р.бр Име и презиме
1

Звање

д-р Марија Леонтиќ

вонреден
професор
д-р Даринка Маролова доцент
д-р Ева Велинова

доцент

м-р Јована Караникик

асистент
докторанд

д-р Махут Челик

вонреден
професор
поп лектор

м-р
Наталија
Зариева
м-р Весна Коцева
лектор
м-р Марија Крстева
лектор
м-р Надица Негриевска лектор

Област
туркологија

Избор/
реизбор

германистика и
преведување
романистика
и историја на
книжевноста
на романските
народи
романистика
и историја на
книжевноста
на романските
народи
турски јазик и
книжевност
англистика
романистика
англистика
романистика

						
Декан,
					
Проф. д-р Јованка Денкова
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНОТ НА
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП
1. Вовед
Извештајот за работата на деканот на Правниот факултет за периодот
од 15 септември 2014 до 15 септември 2015 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 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 - избор на 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.
- Во периодот од формирањето на факултетот во 2007 година до
јуни, 2011 година декан на Правниот факултет беше проф. д-р Стеван
Алексоски.
- За продекан на Правниот факултет со Одлука на Наставноаучниот совет дел.бр. 1602-150/7 од 3.10.2011 година е избран проф. д-р
Љупчо Сотироски.
- Подоцна за продекан на Правниот факултет со Одлука на
Наставно-научниот совет дел.бр.1602-108/7 од 207.2013 е избрана доц.д-р
Борка Тушевска.
- 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.
-
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2.
Структура
- Број на вработени - наставници, соработници, административен
кадар
Ред. Презиме и име
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Д-р Јован Ананиев
Д- р Љупчо Блажевски
Д- р Војо Беловски
Д- р Игор Камбовски
Д- р Љупчо Сотироски
Д- р Јадранка Денкова
Д- р Андон Мајхошев
Д- р Страшко Стојановски
Д- р Борка Тушевска
Д- р Сузана Џамтоска
Здравковска
Д- р Олга Кошевалиска
Д –р Дејан Маролов
Д- р Кристина Мишева
Д- р Ана Никодиновска
Крстевска
Д-р Марија Амповска
Д- р Димитар Апасиев
М-р Елена Максимова
Д-р Тодор Витларов
Д-р Лазар Нанев

20.
21.
22.
23
23.

Д-р Јован Илиевски
Д-р Жанета Попоска
Д-р Васко Стамевски
Д-р Снежанка Гушева

24.

Љубица Медарска
Апостолова
Маргарета Алчинова

25.
26.
27.
28.

Д-р Ангел Ристов

Мирјана Максимова
Невенка Ронкова
Аница Удовалиева

Звање
редовен професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент

Во редовен Со
работен
договор за
однос
ангажирање
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

доцент
доцент
доцент
доцент

да
да
да
да

доцент
доцент
асистент докторанд
насловен вонреден
професор
насловен вонреден
професор
насловен доцент
насловен доцент
насловен доцент
насловен доцент
доцент

да
да
да
/

да

/

да

/
/
/
/
/

секретар

да

да
да
да
да
од друг
универзитет
/

Технички секретар
реф.на студентски
прашања - Кочани
реф.на студентски
прашања - Штип
реф.на студентски
прашања -Струмица

да
да

/
/

да

/

да

/
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3. Катедри
3.1. Катедра по политички и правно-политички науки (раководител
на катедрата доц. 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.
3.1.1. Центар за правно-политички истражувања
ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА (2015)
Зборник на трудови од Првата меѓународна научна конференција
„Општествените промени во глобалниот свет“.
Во декември 2014 година се објавени Зборниците на трудови од
Првата меѓународна научна конференција „Општествените промени во
глобалниот свет“, која во организација на Центарот за правно-политички
истражувања на Правниот факултет, при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип се реализира од 11 до 13 септември 2014 година. Првите три
тома опфаќаат материјал од повеќе од 1.200 страници, кои се однесуваат
на право, политика, општество, економија, медии и комуникации и
образование. Дополнително во мај 2015 година публикуван е уште еден
том од истата конференција.
Линк http://clprmk.org/?m=201412
РАБОТИЛНИЦА: Дискриминација, говор на омраза и криминал од
омраза
Во рамките на активностите на Центарот за правно-политички
истражувања, во петок, на 17 април 2015 година, во свечената сала
на Правниот факултет во Штип, се одржа работилница на тема
„Дискриминација, говор на омраза и криминал омраза“. Работилницата
ја реализираа доц. д-р Жанета Попоска, вработена во Мисијата на
ОБСЕ во Скопје и насловен доцент на Правниот факултет во Штип,
како и м-р Томе Шеќерџиев, вработен во Мисијата на ОБСЕ во Скопје.
Оваа Работилница е дел од активностите кои заеднички ги реализираат
Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Правниот
факултет „Јустинијан Први“ од Скопје и Правниот факултет при Државниот
универзитет во Тетово, а поддржани од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.
Работилницата се состоеше од два дела. Во првиот дел студентите од доц.
д-р Жанета Попоска и м-р Томе Шекерџиев беа запознаени со основните
карактеристики и теоретските, правни и феноменолошки основи на
Дискриминацијата, говорот на омраза и криминалот од омраза. Во вториот
дел на оваа работилница, студентите имаа практичен дел во кој разработуваа
случаи на дискриминација, говор на омраза и криминал од омраза.
Покрај оваа работилница, на 21 април 2015 година, се одржа методолошка
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работилница, која ја реализира доц. д-р Страшко Стојановски. Во
оваа пригода студентите на Правниот факултет се запознаа со дел од
основните методолошки постулати на научно истражување. Исто така,
дел од студентите поделени во тимови се насочуваат кон истражување за
Говорот на омраза на интернет (Facebook, You Tube, Twitter, Форуми и сл.).
Покрај овие настани, предвидено е одржување на дебата и симулирано
судење, кое треба да се реализира на теми поврзани со дикриминација
и криминал од омраза. Исто така, како заедничка актвност на
погореспоменатите три правни факултети, во тек е подготовка на анкетен
прашалник кој ќе се однесува на стереотипите како основа за појава на
дискриминација, говор на омраза и криминал од омраза.
Линк http://clprmk.org/?p=525
ТРИБИНА: ИДЕНТИТЕТОТ НИЗ ИСТОРИЈАТА – Идентитетот во
антиката
Во четврток, на 23 април 2015 година, во свечената сала на
Правниот факултет во Штип се одржа трибина „Идентитетот во
Антиката“, на која свое излагање имаше проф. д-р Наде Проева, редовен
професор во пензија, чија специјалност е историјата на античкиот
период, во прв ред историјата на Античка Македонија.
Трибината како заедничка активност е организирана од Центарот
за правно-политички истражувања на Правниот факултет и Институтот
за историја и археологија на Факултетот за образовни науки во Штип.
Идејата за организирање на овој настан е поврзана со серија трибини
посветени на прашањето на идентитетот низ историјата. Притоа,
планирани се неколку трибини кои треба да се реализираат во периодот
2015/2016 година. Покрај трибината за идентитетот во антиката,
следуваат трибини за идентитетот во средниот век, идентитетот во раниот
османлиски период, идентитетот во ерата на појавата на современите
нации и национализми (19 век) и идентитетот во ерата на глобализацијата.
Проф. д-р Наде Проева се осврна на различни идентитетски основи на
античките Македонци, правејќи паралели со примери од античка Хелада,
Персија и Рим. Притоа посебен осврт беше даден на поврзаноста на јазикот,
културата, обичаите, религијата и сл. со прашањето на идентитетот.
Исто така, беа направени паралели во пристапот на интерпретација
на идентификувањето на Македонците во антиката, кое во голема
мера е детерминирано од хеленоцентричната перцепција на антиката
воопшто, од наметнатите категоризации (Како другите ги препознавале и
идентификувале античките Македонци), па се до самоидентификацијата
на античките Македонци.
Линк http://clprmk.org/?p=528
ПРЕЗЕНТАЦИЈА: Преговарање и алтернативно решавање на спорови
Во организација на Центарот за правно-политички истражувања
во среда, на 29 април 2015 година се одржа презентација на тема:
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„Преговарање и алтернативно решавање на спорови“. Свое излагање
имаа студентите Александар Симонов, Никола Лазаревски и Дуњамин
Мехмед.
Александар Симонов во своето излагање се фокусира на основните
претпоставки за создавање на конфликтни ситуации. Според него,
изворите за конфликтот може да се бараат во: разлика во целите, разлики
во методите, меѓузависност во извршување на задачите, разлики во
начинот на наградување, разлики во статус, преклопување на надлежности,
недоволна комуникација, разлики во вредносно системи, недостаток
на ресурси и сл. оттука, преговарањето како начин на решавање на
конфликтите може да биде: круто (дистрибутивно), попустливо,
принципиелно (интегративно), дирекно или индиректно и помирување.
Никола Лазаревски во своето излагање се фокусира на арбитражата
и медијацијата како форма на алтернативно решавање ан конфликти.
Така, арбитражната спогодба може да се јави во два облика и тоа
како арбитражна или компромисна клаузула и како арбитражен
компромис. Додека, во медијацијата постојат три начелни патишта
за решавање конфликти: балансирање на интереси, утврдување
на позициите на право, утврдување на позициите на моќ.
Дуњамин Мехмед се задржа на улогата на организацијата на обединетите
нации во процесот на преговарање, превенција на конфликти и решавање
на споровите помеѓу државите како меѓународно-правни субјекти. Притоа
беа разработени институциите на ООН, како и инструментите кои и стојат
на располагање на оваа најголема меѓународна организација, со разработка
на конкретни примери за решавање на меѓународни спорови и конфликти.
Линк http://clprmk.org/?p=532
ИСТРАЖУВАЊЕ: Младите и пороците на денешницата
Истражувањето се однесува на ставови на младите за прашања
поврзани со консумација на цигари, алкохол и дрога. Истражувањето е
реализирано од студентите на групата Правни студии во Струмица, а
спроведено во Струмица, Штип и Кочани, во периодот април-октомври
2014 година. Во рамките на ова истражувања се опфатени 257
испитаници, млади од 14 до 35 години. Истражувањето е презентирано
во Кампусот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Струмица на 6.5.2015
година, од студентите Елена Трајковска, Сашка Андонова и Радмила
Глигорова.
Линк http://clprmk.org/?p=535
ДЕБАТА: Во Македонското општество постои / не постои полова
дискриминација
Во рамките на активностите на Центарот за правно-политички
истражувања на 7.5.2015 година, во свечената сала на Правниот
факултет во Штип, се одржа дебата на тема: „Во Македонското
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општество постои / не постои полова дискриминација“. Во дебатата
учествуваа како Тим афирмативци студентите Ристо Чанев, Аљоша
Кацаров, Тамара Тошева и Данче Нацева, додека во Тимот Негативци
учествуваа Иван Ангелковиќ, Дејан Михајлов, Верица Јосифова и Марија
Алексовска. Модератор на дебатата е Мартина Георгиева. Дебатата
беше подржана од мисијата на ОБСЕ во Скопје, под менторство на доц.
д-р Страшко Стојановски.
Линк http://clprmk.org/?p=576
СИМУЛИРАНО СУДЕЊЕ: Случај со криминал од омраза
Во организација на Центарот за правно-политички истражувања
во среда, 13 мај 2015 година, во судницата на Правниот факултет во
Штип се реализира симулирано судење на случај со криминал од омраза.
Симулацијата ја реализираа студенти од трета година на Правниот
факултет во Штип под менторство на професорите доц. д-р Олга
Кошевалиска и проф. д-р Лазар Нанев. Настанот беше поддржан
од мисијата на ОБСЕ во Скопје, а како координатор во процесот на
подготовка се јавува доц. д-р Страшко Стојановски.
Судењето се реализира со разработка на случај со криминал од
омраза. Случајот се однесува на убиство и нанесување на тешки телесни
повреди при хипотетички случај во кој оштетените се припадници на
ЛГБТ заедницата. Сторителот го извршил кривичното дело мотивиран од
омразата која истиот ја има кон оваа заедница. Во рамките на хипотетичкиот
случај беа изведени материјални докази, како и сведочења на страната на
обвинетиот и оштетениот. Треба да се истакне дека со помош на опремата
која ја поседува симулираната судница на Правниот факултет во Штип
имаше можност да се проследи сведочење на заштитен сведок.
Покрај студентите на Правниот факултет во Штип, на настанот
присуствуваа и студенти и професори од Правниот факултет „Јустинијан
Први“ во Скопје, студенти и професори од Правниот факултет во Ниш, Р.
Србија, гости од на мисијата на ОБСЕ во Скопје, Американската амбасада
во Р. Македонија и претставници на локалните и национални медиуми.
Како продолжение на овој настан во четврток, 12 мај 2015 година, во
судницата на Правниот факултет во Штип, симулирано судење реализираа
студенти од Правниот факултет во Ниш, победници на Европскиот
натпревар за симулирани судење за 2014 година, одржан во Стразбур,
Франција, како и на регионалниот натпревар за 2015 година. Студентите
обработија хипотетички случај во кој постои прекршување на човековите
права од државни институции, врз основа на дискриминација. На настанот
присуствуваа студенти и професори од Правниот факултет во Штип.
Линк http://clprmk.org/?p=581
Зборник на трудови од меѓународна научна конференција „Човекот
во глобалниот свет“
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На веб-страницата на Центарот за правно-политички
истражувања беше објавен Зборникот на трудови од меѓународна
научна конференција „Човекот во глобалниот свет“, организирана во
соработка на Правниот факултет во Воронеж, Руската Федерација
и Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип од
18 до 20 мај 2015 година. Заедничката публикација беше објавена од
Правниот факултет во Воронеж, Руската Федерација.
Линк http://clprmk.org/?p=589
Втора меѓународна научна конференција: „Општествените промени
во глобалниот свет“
Центарот за Правно-политички истражувања при Правниот факултет
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на 3 и 4 септември 2015 година,
ја организира Втората меѓународна научна конференција „Општествените
промени во глобалниот свет“.
Овогодишната конференција се организира во партнерство со
Факултетот за право, политички науки и криминологија при Универзитетот
во Лиеж, Белгија, како и Правниот факултет при Државниот универзитет
во Воронеж, Русија.
На конференцијата се пријавени повеќе од 150 трудови со учесници
од 18 земји од светот. Трудовите се однесуваат на повеќе општествени
дисциплини, како што се правото, политичките науки, социологијата
и медиуми и комуникации.
Свеченото отворање на конференцијата се одржа во четврток 3
септември, во 10 часот, во свечената сала на Правниот факултет во
Штип. Конференцијата е поддржана од Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип и Рудници „САСА“ - Македонска Каменица.
Линк http://clprmk.org/?p=593
http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/ugd/vesti-12/5456-2megunarodna-konferencija-praven
ПРОЕКТ: Говор на омраза на интернет
Во однос на спроведените активности во рамките на соработката
со мисијата на ОБСЕ во Скопје, а кои се однесуваат на дискриминација,
Говор на омраза и криминал од омраза, Центарот за правно-политички
истражувања спроведе истражување за „Говорот на омраза на интернет“.
Истражување кое се реализира во рамките на Центарот за правнополитички истражувања на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев“- Штип. Истражувањето се однесува на „Говор на омраза на
интернет“. Во рамките на истражувањето се реализирани две работилници:
1. Работилница за запознавање на основните поими на дискриминација,
говор на омраза и криминал од омраза и 2. Методолошка работилница
за изработка на истражувањето. Истражувањето е во финална фаза на
прибирање и обработка на податоците спроведени од група на студенти
на Правниот факултет во Штип, под менторство на доц. д-р Страшко
Стојановски.
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Во рамките на истражувањето се презентирани активностите по
фази:
1. Работилница за запознавање на основните поими на дискриминација,
говор на омраза и криминал од омраза;
2. Методолошка работилница и
3. Резултати од истражувањето.
Линк http://clprmk.org/?p=608
3.2. Катедра по граѓанско право (раководител на катедрата 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.
3.3. Катедра по деловно право (раководител на катедрата доц. д-р
Борка Тушевска)
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.
3.4. Катедра по казнено право
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната
дејност во сферата на основите институти и односи во казненото право,
казнената постапка, криминалитетот, затворскиот ситсем и креирањето
на криминална политика. Исто така, овде се опфатени и прашањата кои
се однесуваат на меѓународното казнено право и меѓународната казненоправна судска пракса.
3.5. Катедра по меѓународни односи и европско право (раководител
на катедарата доц. д-р Љупчо Сотироски)
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната
дејност во сферата на институциите и регулативата на Европската унија,
политиките во Европската унија, меѓународното право, меѓународните
организации и институции, како и меѓународните политички односи.
3.6. 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.
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4. Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
Дневен ред на 106.седница на ННС, одржана на 6.10.2014 год.
- Усвојување на записникот од 105. седница на ННС на Правен
факултет;
1. Донесување Одлука за избор на еден наставник во звање доцент
за наставно - научната областа Меѓународно јавно право, според
Универзитетски билтен, 132 од 15.9.2014 година.
2. Донесување Одлука за избор на еден асистент – докторанд за наставно
- научната областа Римско право, според Универзитетски билтен,
132 од 15.9.2014 година.
3. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Европската и националната
димензија на жалбената постапка“ од кандидатот Мирјанка Гоцева
Стефановска.
4. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Образованието, вработувањето и
менаџирањето со човековите ресурси во локалната самоуправа“ од
кандидатот Силвана Захариева Стоилкова.
5. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Правните последици од стечајот врз
долготрајните облигации“ од кандидатот Сања Јовчевска.
6. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Криминалистички аспекти на увидот
кај КД убиство и разбојништво“ од кандидатот Дејан Читкушев.
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Примена на договорното право во
јавните набавки“ од кандидатот Ѓеорѓи Панделиев.
8. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Улогата на економско социјалниот
совет во креирање на трудовото законодавство во Република
Македонија“ од кандидатот Маријана Трајкова.
9. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Европските институции и влијанието врз европската интеграција“
од кандидат Анета Џигерова.
10. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Развојот на граѓанското општество во Р.Македонија: Финансирање
на граѓанскиот сектор од општинските буџети“ од кандидат Виолета
Ничева Тиквешанска.
11. Донесување Одлука по Барање дел. бр. 0405-2/27 од 12.9.2014 од
наслов. доц. д-р Снежана Гушева.
12. Донесување Одлука по Барање дел. бр. 0405-2/31 од 6.10.2014 од
наслов. проф. д-р Војо Беловски.
13. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука дел бр.1602214/12 од 10.9.2014 година за покриеноста на наставата за зимски и
летен семестар за прв циклус за учебната 2014/2015 година на Правен
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факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
14. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука дел бр.1602109/10 од 08.5.2014 година за покриеноста на наставата за зимски
и летен семестар за втор циклус за учебната 2014/2015 година на
Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
15. Барања од вработени.
16. Барања од студенти на прв циклус.
17. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 106. седница
–– Одлука за избор на д-р Дејан Маролов за наставник во звање доцент
за наставно-научната област Меѓународно јавно право.
–– Одлука за избор на м-р Димитар Апасиев во звање асистент –
докторанд за наставно-научната област Римско право.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Мирјанка Гоцева
Стефановска под наслов: „Европската и националната димензија на
жалбената постапка“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Силвана Захариева Стоилкова под наслов „Образованието,
вработувањето и менаџирањето со човековите ресурси во локалната
самоуправа“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Сања Јовчевска под наслов „Правните последици од
стечајот врз долготрајните облигации“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Дејан Читкушев под наслов „Криминалистички аспекти
на увидот кај КД убиство и разбојништво“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Ѓеорѓи Панделиев под наслов „Примена на договорното
право во јавните набавки“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Маријана Трајкова под наслов „Улогата на економско
социјалниот совет во креирање на трудовото законодавство во
Република Македонија“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Анета Џигерова под наслов „Европските институции и
влијанието врз европската интеграција“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Виолета Ничева Тиквешанка под наслов: „Развојот
на граѓанското општество во Р.Македонија: Финансирање на
граѓанскиот сектор од општинските буџети“.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта по предметот
Правосуден систем на Република Македонија, и се избираат проф.
д-р Јован Ананиев и доц. д-р Борка Тушевска.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник по предметот
Стварно право, и се избираат проф. д-р Осман Кадриу и проф. д-р
Игор Камбовски.
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–– Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1602-214/12
од 10.09.2014 година за покриеноста на наставата за прв циклус на
студии (зимски и летен семестар) за учебната 2014/2015 година на
Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1602-109/10
од 08.05.2014 година за покриеноста на наставата за втор циклус на
студии (зимски и летен семестар) за учебната 2014/2015 година на
Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за одобрување на отсуство во странство – Стразбург,
Франција на проф. д-р Јован Ананиев.
–– Одлука за одобрување на отсуство во странство – Стразбург,
Франција на доц. д-р Дејан Маролов.
–– Одлука за активирање на студии на студентот Атанас Тасевски.
–– Одлука за активирање на студии на студентот Костадин Стефанов.
–– Одлука за активирање на студии на студентот Марија Димитровска.
–– Одлука за активирање на студии на студентот Мирослав Миленков.
–– Одлука за активирање на студии на студентот Марија Спасова.
–– Одлука за активирање на студии на студентот Фросина Станојковска.
–– Одлука за активирање на студии на студентот Ерина Даневска.
–– Одлука за мирување на студиите во периодот од 6.10.2014 до 6.10.2015
г. на студентот Александра Ефремова.
–– Одлука за за мирување на студиите во периодот од 6.10.2014 до
6.10.2015 г на студентот Анастасија Рибарска.
–– Одлука за мирување на студиите во периодот од 6.10.2014 до 6.10.2015
г на студентот Лидија Пармачка – Мирчовска.
–– Одлука за мирување на студиите во периодот од 6.10.2014 до 6.10.2015
г. на студентот Сања Нацева.
–– Одлука за мирување на студиите во периодот од 6.10.2014 до 6.10.2015
г.на студентот Симе Тодоров.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505 – 11/3 поднесено од
Марјан Павловски.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити за студентот Игор Бојков.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-23/23 од 3.10.2014 г. од
студент Билјана Крстовска и одобрување за промена на статусот на
студентот од редовен во вонреден, на насоката Правни студии - Штип.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-23/22 од 3.10.2014г. од
студент Бранко Лозналиев и одобрување за промена на статусот на
студентот од редовен во вонреден, на насоката Правни студии - Штип.
–– Одлука за прифаќање на барањето бр. 1505-23/20 од 24.9.2014 г. од
студент Марија Димитровска и одобрување за промена на статусот на
студентот од редовен во вонреден, на насоката Јавна администрација
- Кочани.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-23/21 од 3.10.201 4г. од
студент Ненад Младеновски и одобрување за промена на статусот
на студентот од редовен во вонреден, на насоката Правни студии
(Финансово право) – Штип.
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–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1505-17/33 од 3.10.2014 г.
од студент Методи Донски и одобрување за промена на статусот
на студентот од редовен во вонреден, на насоката Правни студии
(Административно право) – Штип.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Ангел Митревски под наслов: „Феноменологија на
криминалитетот на возрасни и малолетни сторители на кривични
дела од области на безбедност во сообраќајот“ и за ментор е одреден
проф. д-р Стеван Алексоски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Зоранчо Трајчев под наслов: „Право на синдикално
организирање“, и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Јасмина Заова под наслов: „Недискриминација во
работни односи“, и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа од
студентот Марина Јаќимовска под наслов: „Начини на престанување
на важноста на договор за вработување“, и за ментор е одреден доц.
д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа од
студентот Соња Јованова под наслов: „Примена на дактилоскопијата
за откривање на траги од прсти при расветлување на имотни деликти“,
и за ментор е одреден проф. д-р Стеван Алексоски
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Станислав Трајчев под наслов: „Договор за вработување,
поим, видови, содржина, права и обврски на страните во договорот за
вработување“, и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен
испит од студентот Адријана Јакимовска Панчевска под наслов:
„Трансформација на партискиот систем во Република Македонија“ и
за ментор е одреден проф. д-р Јован Ананиев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Виолета Велиновска под наслов: „Пратеници во
Собранието на Република Македонија, статус, мандат, права и
должности“ и за ментор е одреден наслов. доц. д-р Снежанка Гушева.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Ванче Нацевски под наслов: „Алтернативни, безбедносни
мерки и постапки спрема малолетните деликвенти“ и за ментор е
одреден проф. д-р Стеван Алексоски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Кристина Димитрова под наслов: „Правна природа на
договорот за лизинг“ и за ментор е одреден доц. д-р Борка Тушевска.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Марио Здравевски под наслов: „Трансформација на
партискиот систем во РМ“ и за ментор е одреден проф. д-р Јован
Ананиев.
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–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Марија Митева под наслов: „Нужен дел“, и за ментор е
одреден проф. д-р Војо Беловски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Николина Трајанова под наслов: „Државјанство начини на
стекнување позитивни и негативни аспекти“, и за ментор е одреден
доц. д-р Јадранка Денкова.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Слаѓана Георгиева под наслов: „Пазар на капитал“, и за
ментор е одреден проф. д-р Љупчо Блажевски.
–– Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр. 1505-27/14 од
03.10.2014 година од Александра Анастасова, дипломиран правник
на Правен факултет.
–– Оредлог-мислење за одобрување на Барањето бр. 1505-27/13 од
1.10.2014 година од Валерија Атанасовска, дипломиран правник на
Правен факултет.
–– Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр. 1505-27/11 од
10.9.2014 година од Кристијан Милески, дипломиран правник на
Правен факултет.
–– Предлог - мислење за одобрување на Барањето бр.1505-27/12 од
15.9.2014 година од Мартина Анастасова – студент на прв циклус на
насока Правни студии (финансово право) – Струмица.
–– Oдлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/89 од 9.9.2014 година
за продолжување на рок на студирање во период од една година
од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Александар
Малинов.
–– Oдлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/164 од 29.09.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една година
од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Бобан Гацов.
–– Oдлука за одобрување на Барањето бр. 1502-56/33 од 24.09.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Дајанчо
Ефтимов.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/163 од 29.9.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Дана
Кироска (Николов).
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/181 од 6.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Илчо
Петровски.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/184 од 6.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Лилјана
Мираковска.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/140 од 22.9.2014
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––
––

––
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––
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година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Марија
Ангелова.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/90 од 10.9.2014 година
за продолжување на рок на студирање во период од една година од
крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Никица Георгиева.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/114 од 16.9.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Надица
Танчева - Тулиева.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/152 од 25.9.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една година
од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Оливер Митев.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/139 од 22.9.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една година
од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Радмила Пеева.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/130 од 19.9.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Стојанчо
Анастасов.
Предлог – мислење за одобрување на Барањето дел. бр. 1502-82/133
од 19.09.2014 година од студентот на втор циклус Виолета Ничева
Тиквешанска.
Предлог – мислење за одобрување на Барањето дел. бр. 1502-26/158
од 06.10.2014 година од студентот на втор циклус Наташа Димовска.
Дневен ред на 107. седница на ННС, одржана на 21.10.2014 год.

- Усвојување на записникот од 106. седница на ННС на Правен
факултет
1. Донесување Одлука за усвојување на годишен извештај за работата
на Деканот на Правниот факултет при Универзитет ,,Гоце Делчев“
- Штип, во периодот 15.9.2013 до 15.9.2014 година.
2. Донесување Одлука за усвојување на предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност на Правен факултет за учебната
2014/2015 година.
3. Разгледување и донесување Одлука за усвојување на листа за
магистерски теми за учебната 2014/2015 година на Правен факултет.
4. Разгледување и донесување Одлука за усвојување на листа со теми
за дипломски труд/завршен испит за учебната 2014/2015 година на
Правен факултет.
5. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Теоретски стојалишта на
современите меѓународни односи“ од кандидатот Раско Мишкоски;
6. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Царинска управа и слободни
царински зони“ од кандидатот Влатко Стојановски;
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7. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Криминалистички аспекти
на увидот кај КД убиство и разбојништво“ од кандидатот Дејан
Читкушев.
8. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Примената на договорното
право во јавните набавки“ од кандидатот Ѓеорѓи Панделиев;
9. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Царински бариери во меѓународната
економија“ од кандидатот Златко Стојановски.
10. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Улогата на економско социјалниот
совет во креирањето“ од кандидатот Маријана Трајкова.
11. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Ефектите од правото родителски
додаток како мерка на хуманата популациона политика на Република
Македонија“ од кандидатот Петар Дескоски.
12. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Образованието, вработувањето
и менаџирањето со човечки ресурси во локалната самоуправа“ од
кандидатот Силвана Захариева-Стоилкова.
13. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Правните последици од стечајот врз
долготрајните облигации“ од кандидатот Сања Јовчевска;
14. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Државата (Република Македонија)
како титулар на сопственоста“ на кандидатот Валентина Арсова.
15. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Јазиците и нивната улога во развојот на
европската комуникациска инфраструктура“ на кандидатот Марија
Бојкова Блажевска.
16. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Теоретски и концепциски аспекти на
изборната кампања“ на кандидатот Лена Самарџиевска.
17. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Независното судство во борба против
корупцијата“ на кандидатот Моника Симеонова.
18. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Обврските на купувачот во домашното
и во меѓународното право“ на кандидатот Наталија Иванова.
19. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Хашкиот кривичен трибунал“ од кандидат Илија Здравев.
20. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Договорите за вработување и флексибилност на работниот
однос“ од кандидат Далибор Колевски.
21. Донесување Одлука за измена на Oдлука дел. бр. 1602-163/32 од
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22.

23.
24.
25.

3.7.2014 година за формирање на конкурсна комисија за запишување
на студенти на универзитетски академски (стручни) студии од втор
циклус на Правен факултет за учебната 2014/2015.
Донесување Одлука за измена на Oдлука дел. бр. 1602-40/13 од
29.1.2014 година за избор на членови во Одборот за соработка и
доверба со јавноста на Правен факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
Барања од вработени.
Барања од студенти на прв циклус.
Барања од студенти на втор циклус.

Донесени одлуки на 107. седница
–– Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на деканот
на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за
периодот од 15.9.2013 година до 15.9.2014 година.
–– Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и програма за
издавачка дејност на Правен факултет за 2015 година.
–– Одлука за усвојување на листа на теми за магистерски труд за
учебната 2014/2015 на Правен факултет.
–– Одлука за усвојување на листа на теми за завршен испит/дипломски
труд за учебната 2014/2015 на Правен факултет.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Раско Мишкоски под
наслов: „Теоретски стојалишта на современите меѓународни односи“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Влатко Стојановски под
наслов: „Царинска управа и слободни царински зони“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Дејан Читкушев под
наслов: „Криминалистички аспекти на увидот кај КД убиство и
разбојништво“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ѓеорѓи Панделиев под
наслов: „Примената на договорното право во јавните набавки“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Златко Стојановски под
наслов: „Царински бариери во меѓународната економија“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Маријана Трајкова под
наслов: „Улогата на економско социјалниот совет во креирањето“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Петар Дескоски под
наслов: „Ефектите од правото родителски додаток како мерка на
хуманата популациона политика на Република Македонија“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
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за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Силвана Захариева
Стоилкова под наслов: „Образованието, вработувањето и
менаџирањето со човечки ресурси во локалната самоуправа“
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Сања Јовчевска
под наслов: „Правните последици од стечајот врз долготрајните
облигации“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Валентина Арсова под наслов „Државата (Република
Македонија) како титулар на сопственоста“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Марија Бојкова Блажевска под наслов „Јазиците и нивната
улога во развојот на европската комуникациска инфраструктура“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Лена Самарџиевска под наслов „Теоретски и концепциски
аспекти на изборната кампања“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Моника Симеонова под наслов „Независното судство во
борба против корупцијата“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Наталија Иванова под наслов „Обврските на купувачот
во домашното и во меѓународното право“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Илија Здравев под наслов: „Надлежноста на Хашкиот
кривичен трибунал vs надлежноста на националните кривични
судови“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Далибор Колевски под наслов: „Договорите за
вработување и флексибилност на работниот однос“.
Одлука за измена на одлука дел. бр. 1602-163/32 од 3.7.2014 година
за формирање на конкурсна комисија за запишување на студенти
на универзитетски академски (стручни) студии од втор циклус на
Правен факултет за учебната 2014/2015.
Одлука за измена на одлука дел. бр. 1602-40/13 од 29.1.2014 година за
избор на членови во Одборот за соработка и доверба со јавноста на
Правен факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Одлука за годишна претплата за списание Lex localis – Journal of
Local Self Goverment.
Одлука за активирање на студии на студентот Моника Ивановска.
Одлука за активирање на студии на студентот Сунчица Димитриевска.
Предлог-одлука за признавање на испити за студентот Наташа
Петровска.
Предлог-одлука за признавање на испити за студентот Ленче Крстева.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска
работа од студентот Јасмина Ангеловска под наслов: „Етиолошки
и криминалистички осврт на кривично дело силување и фингирано
силување“, и за ментор е одреден проф. д-р Стеван Алексоски.
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–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Катерина Наковска под наслов: „Начело на поповолност
на вработените (infavoren laboratories) во колективните договори“, и
за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Емилија Антова под наслов: „Заштита на детскиот труд“,
и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Зоран Ордев под наслов: „Фискалниот ефект на царините
во услови на економската глобализација“, и за ментор е одреден
проф. д-р Љупчо Блажевски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Марија Прцанска под наслов: „Начин на престанување
на важноста на договорот за вработување со посебен осврт на
откажување за вработување со отказ на работникот“, и за ментор е
одреден проф. д-р Војо Беловски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Филип Петровски под наслов: „Буџетско финансирање во
општина Неготино (практична примена и можни недостатоци)“, и за
ментор е одреден проф. д-р Љупчо Блажевски.
–– Предлог-мислење за одобрување на барањето на студент Невенка
Игнова и враќање на погрешно уплатените средства.
–– Предлог-мислење дека студентот Игорчо Постолов ги исполнува
условите за ослободување од партиципација почнувајќи од прва
година во учебната 2014/2015 година.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/217 од 14.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една година
од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Александар
Поповски.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/191 од 8.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Влатко
Ситновски.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/173 од 2.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Данче
Стефановска.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/196 од 9.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една година
од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Ирена Павлова.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/207 од 10.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Илчо
Петровски.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-68/26 од 9.10.2014 година
за продолжување на рок на студирање во период од една година од
крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Јадранка Димчева.
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–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/187 од 8.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Марија
Димчова.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/229 од 17.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една година
од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Марија Пеева.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/195 од 9.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Марија
Ташкова.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/190 од 8.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Никола
Арсовски.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/189 од 8.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Наташа
Савовска Димитровска.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/174 од 2.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една година
од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Надица Сарева.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/218 од 14.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Слободан
Ивановски.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/185 од 7.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една година
од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Тања Петрова.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/225 од 15.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Марија
Мишева.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-68/26 од 1.10.2014 година
за продолжување на рок на студирање во период од една година од
крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд Марија Пеева.
Дневен ред на 108. седница на ННС, одржана на 4.11.2014 год.
Усвојување на записникот од 107. седница на ННС на Правен
факултет
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно научната област Право на Европска унија.
3. Разгледување на теми за магистерски труд за учебната 2014/2015
година на Правен факултет.
4. Разгледување на теми за завршен испит/дипломски труд за учебната
2014/2015 година на Правен факултет.
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5. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Обврските на купувачот
во домашното и во меѓународното право“ од кандидатот Наталија
Иванова.
6. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Теоретски и концепциски
аспекти на изборната кампања“ од кандидатот Лена Самарџиевска.
7. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Јазиците и нивната улога
во развојот на европската комуникациска инфраструктура“ од
кандидатот Марија Бојкова Блажевска.
8. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Улогата на транснационалните
компании во светската економија“ од кандидатот Иван Ивановски.
9. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Корупцијата во Република Македонија
казнено правен аспект“ од кандидатот Светлана Попова.
10. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Дискриминација во работниот однос
со посебен осврт на мобингот“ од кандидатот Сања Начкова.
11. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Нови форми на политичка комуникација во социјалните
медиуми и мрежи“ од кандидат Игор Голубов.
12. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Мобингот во државниот и јавниот сектор (законска поставеност,
сегашна состојба и перспективи)“ од кандидат Сашко Колевски.
13. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Кривичното дело убиство во правната практика на апелациониот
суд во Штип“ од кандидат Игор Ѓорѓев.
14. Барања од вработени.
15. Барања од студенти на прв циклус.
16. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки од 108. седница
–– Одлука за избор на д-р Љупчо Сотироски во звање доцент за наставнонаучната област Право на Европската унија.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Наталија Иванова под
наслов: „Обврските на купувачот во домашното и во меѓународното
право“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Лена Самарџиевска под
наслов: „Теоретски и концепциски аспекти на изборната кампања“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Марија Бојкова
Блажевска под наслов: „Јазиците и нивната улога во развојот на
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европската комуникациска инфраструктура“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот
труд на кандидатот Иван Ивановски под наслов „Улогата на
транснационалните компании во светската економија“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Светлана Попова под наслов „Корупцијата во Република
Македонија казнено-правен аспект“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Сања Начкова под наслов „Дискриминација на работен
однос со посебен осврт на мобингот“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Игор Голубов под наслов: „Нови форми на политичка
комуникација во социјалните медиуми и мрежи“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Сашко Колевски под наслов: „Мобингот во
државниот и јавниот сектор (законска поставеност, сегашна состојба
и перспективи)“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Игор Ѓорѓев под наслов: „Кривичното дело убиство во
правната практика на апелациониот суд во Штип“.
–– Одлука за одобрување на отсуство во странство – Стразбург,
Франција на проф. д-р Јован Ананиев.
–– Одлука за одобрување на отсуство во странство – Тирана, Албанија
на доц д-р Дејан Маролов.
–– Одлука за одобрување на отсуство во странство – Алмерија, Шпанија
на доц д-р Дејан Маролов.
–– Одлука за одобрување за промена на статусот на студентот од редовен
во вонреден на студент Силвана Зулфи.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Елена Досевска под наслов: „Форми на правна заштита
на моралните и материјалните права на субјектите на авторските и
сродните права од индустриска сопственост“, и за ментор е одреден
проф. д-р Стеван Алексоски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Зоран Ѓорѓиев под наслов: „Заштита од мобингот“, за
ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Владимир Тосев под наслов: „Кривичниот трибунал во
Нирнберг “, за ментор е одреден доц. д-р Олга Кошевалиска.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Елица Радевска под наслов: „Известување за конфликти и
различности“, за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Мартин Милинковиќ под наслов: „Трудова инспекција“, за
ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
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студентот Ненад Мицов под наслов: „Односи со јавност во единица
на локалната самоуправа – општина Штип“, за ментор е одреден доц.
д-р Јадранка Денкова.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/260 од 31.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една година
од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Благица Киров.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/265 од 31.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Јорданка
Димчева.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/251 од 24.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Марија
Костова.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/257 од 30.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Марија
Мишева.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/270 од 31.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Марија
Петкова.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/256 од 30.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Сашко
Колевски.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/246 од 22.10.2014
за продолжување на рок на студирање во период од една година од
крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Тоше Младенов.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/260 од 31.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една година
од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Благица Киров.

Дневен ред на 109. седница на ННС, одржана на 27.11.2014 год.
- Усвојување на записникот од 108. седница на ННС на Правен
факултет
1. Наставна проблематика.
2. Донесување на одлука за усвојување на Барањето за финансирање
на научноистражувачки проект под наслов „Кадровскиот капацитет,
потребите и развојните потенцијали на малите и средни бизниси во
источниот регион базиран на знаење“.
3. Донесување Одлука за избор на ментори на генерација за студиските
програми на прв циклус на Правен факултет.
4. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Корупцијата во Република
Македонија казнено правен аспект“ од кандидатот Светлана Попова.
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5. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Независното судство во
борба против корупцијата“ од кандидатот Моника Симеонова.
6. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Државата (Република Македонија)
како титулар на сопственоста“ од кандидатот Валентина Арсова.
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Комплексноста на улогата на адвокатот
во стечајните и постапките предизвикани од стечајот“ од кандидатот
Никола Арсовски.
8. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Статусната положба на судиите во
правосудниот систем во Република Македонија воопшто и посебно во
стечајните постапки“ од кандидатот Наташа Савовска Димитровска.
9. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд под наслов „Република Македонија и евроинтеграцијата“ од
кандидатот Стојанче Стојанов.
10. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд под наслов „Институтот молчење на администрацијата, законска
поставеност и практична применливост“ од кандидатот Андреј
Ангеловски.
11. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Право на здравствени услуги и право на
парични надоместоци на осигурените лица во Република Македонија“
од кандидатот Данче Стефановска.
12. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Заштита на правата на вработените
во законодавството во Република Македонија“ од кандидатот Софија
Петреска.
13. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Криминалистичката тактика и техника што се применува во
расветлувањето на кривичните дела, и во откривањето на сторителите
на сериските убиства“ од кандидат Слаѓан Спасовски.
14. Донесување Одлука по Барање дел.бр.0405-2/36 од 24.11.2014 од
наслов.вон.проф. д-р Тодор Витларов.
15. Барања од студенти на прв циклус.
16. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки од 109. седница
–– Одлука за Барањето за финансирање на научноистражувачки
проект под наслов: Кадровскиот капацитет, потребите и развојните
потенцијали на малите и средни бизниси во источниот регион
базирани на знаење.
–– Одлука за одредување на ментори за студиските програми на Правен
факултет.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за

414

Годишен извештај

––
––

––
––

––
––
––

––
––

––
––
––
––
––
––
––

оценка на магистерскиот труд на кандидатот Светлана Попова под
наслов: „Корупцијата во Република Македонија казнено – правен
аспект“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Моника Симеонова под
наслов: „Независното судство во борба против корупцијата“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Валентина Арсова
под наслов: „Државата (Република Македонија) како титулар на
сопственост“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Никола Арсовски под наслов „Комплексноста на улогата
на адвокатот во стечајните и постапките предизвикани од стечајот“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Наташа Савовска Димитровска под наслов „Статусна
положба на судиите во правосудниот систем на Република Македонија
и воопшто и посебно во стечајните постапки“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Стојанче Стојанов под наслов „Република Македонија и
евроинтеграцијата“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Стојанче Стојанов под наслов „Република Македонија и
евроинтеграцијата“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Данче Стефановска под наслов „Право на здравствени
услуги и право на парични надоместоци на осигурените лица во
Република Македонија“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Софија Петреска под наслов „Заштита на правата на
вработените во законодавството во Република Македонија“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од 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“.
Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта по предметот
Казнено право применета програма.
Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта по предметот
Казнено право применета програма од авторот наслов. вон. проф. д-р
Тодор Витларов.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-22/32 од 25.11.2014
поднесено од Викторија Тасева.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-22/30 од 21.11.2014
поднесено од Илчо Алексоски.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-22/31 од 25.11.2014 од
студентот Анѓела Поп-Арсова.
Одлука за признавање на испити на студент Мартин Алексов.
Одлука за признавање на испити на студент Снежана Мијалковска.
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–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Билјана Крстевска под наслов: „Минимална плата во
РМ: поим, правни аспекти и имплементација“, и за ментор е одреден
доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Влатко Максимов под наслов: „Докази и доказни
средства во кривичната постапка“, за ментор е одреден доц. д-р Олга
Кошевалиска.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Горан Деполовски под наслов: „Форми на пренесување
на права на интелектуална сопственост во светот и кај нас“, за ментор
е одреден проф. д-р Стеван Алексоски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска
работа од студентот Марија Ристова под наслов: „Право на штрајк:
остварување на правото на штрајк со акцент на јавниот сектор “, и за
ментор е одреден проф. д-р Стеван Алексоски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Слаѓана Јовановска под наслов: „Кривични дела против
животот и телото со анализа на случајот убиство“, за ментор е
одреден доц. д-р Олга Кошевалиска.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Ивана Илова под наслов: „Вработување на странци“, за
ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Драгана Горгиева под наслов: „Современ синдикализам“,
за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Драгана Анастасова под наслов: „Пензиски систем на
РМ, со акцент на третиот столб“, за ментор е одреден доц. д-р Андон
Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Натка Велинова под наслов: „Колективни договори и
видови на колективни договори“, за ментор е одреден доц. д-р Андон
Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Надица Манчева под наслов: „Данок на додадена вредност
како инструмент за реализација на фискалната политика“, за ментор
е одреден проф. д-р Љупчо Блажевски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Сандра Алексова под наслов: „Модели на преставување и
репрезентативност на синдикат и здруженија на работодавачи“, за
ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/298 од 24.11.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Анета
Џигерова.

416

Годишен извештај

–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/277 од 5.11.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Дејан
Најдовски.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-79/115 од 28.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Никола
Арсовски.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-79/114 од 28.10.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Наташа
Савовска Димитровска.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/290 од 19.11.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Тања
Јовановска - Стошиќ.
Дневен ред на 110. седница на ННС, одржана на 11.12.2014 год.
- Усвојување на записникот од 109.а седница на ННС на Правен
факултет;
1. Донесување одлуки за прием на студенти на втор циклус на
студиските програми на Правниот факултет во учебна 2014/2015,
според конкурсот за запишување на студенти на втор циклус на
студии на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип во учебната 2013/2014 година.
2. Донесување на мислење во врска со дописот од Интеруниверзитетска
конференција дел.бр.19-1209/5 од 5.12.20014 и дописот од
Министерството за образование и наука дел. бр. 13-17423/2 од
5.12.2014 година.
3. Донесување Одлука за покривање на трошоци за сместување на
визитинг професор д-р Кристин Витнбл.
4. Барања од вработени.
Донесени одлуки од 110. седница
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Александра
Анастасова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Александра
Анастасова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Анкица Ѓеновска.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Aлександра
Трајковски.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Aлександар Толев.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Анита Тополова
Исајловска.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Бране Милчевски.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Борче Петров.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Билјана Стоилова.
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–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Валерија
Атанасовска.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Владимир
Игнатов.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Грозданка
Иванова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Дејана Дејановска.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Даниела Иванова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Дарко Мајхошев.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Далибор Трајков.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Емилија
Галабовска – Биљарска.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Eлена Ѓоргоноска
Маневска.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Елизабета
Џамбазова..
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Жаклина
Стојанова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Зоранчо Трајчев.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Игор Ефремов.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Ивана Ристеска.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Илија Ројковски.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Јасмина
Анѓеловска.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Катерина Ѓуркова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Константин
Максимов.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Кирил Тимов.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Катица Шкариќ.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Лидија Давкова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Марија Барзова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Марија Величкова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Маринела
Јовановска.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Марија Ристова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Мишко Чолаков.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Сања
Веселиновски.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Соња Јованова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Сузана Костова
Коцева.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Сибел Сејфединова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Сандра Цекова..
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Тања Владимирова
Јаневска.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Тамара Тодевска.
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–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Џоана Ковачи.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Вања Мицевска.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Александар
Арсов.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Анита Божинова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Александар
Јованов.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Александар
Треневски.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Весна Анастасова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Виктор
Ангеловски.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Валерија
Николова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Драган Јанев.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Данче Калаџиска.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Даниела Коцева.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Јелчин Неџипов.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Борче Христов.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Горан Мирковски.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Елизабета
Атанасова Владимировска.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Илија Колев.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Магдалена
Глигорова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Невенка Ронкова.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Таско Атанасов.
–– Oдлука за запишување на втор циклус на студии на Шенај Османов.
–– Заклучок по доставените дописот од Интеруниверзитетска
конференција дел.бр.19-1209/5 од 5.12.20014 и дописот од
Министерството за образование и наука дел. бр. 13-17423/2 од
5.12.2014 година во врска со полагање на државен испит.
–– Одлука за покривање на трошоци за сместување на визитинг професор
д-р Кристин Витнбл.
–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта по предметот Финансово право со наслов
Финансово право – општ дел, од авторите проф.д-р Љупчо Блажевски
и асс.м-р Крстина Мишева.
Дневен ред на 111. седница на ННС одржана на 16.12.2014 год.
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Право на здравствени услуги
и право на парични надоместоци на осигурените лица во Република
Македонија“ од кандидатот Данче Стефановска.
3. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
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на магистерски труд под наслов „Заштита на правата на вработените
во законодавството во Република Македонија“ од кандидатот Софија
Петреска.
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Институтот молчење на
администрацијата, законска поставеност и практична применливост“
од кандидатот Андреј Ангеловски.
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Комплексноста на улогата
на адвокатот во стечајните и постапките предизвикани од стечајот“
од кандидатот Никола Арсовски.
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Дискриминацијата во работниот
однос со посебен осврт на мобингот“ од кандидатот Сања Начкова.
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Република Македонија и
евроинтеграцијата“ од кандидатот Стојанче Стојанов.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Основните криминалистички начела,
со посебен осврт на утврдувањето на начелото на етичкиот кодекс
на полициските службеници во вршењето на нивната работа“ од
кандидатот Весна Јанковска.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Надлежноста на Државниот завод за ревизија основа за
одговорна држава“ од кандидат Ленче Филипова.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Остварување и заштита на права, обврски и одговорности од
работен однос, со анализа на судска практика “ од кандидат Наташа
Димовска.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Правото на синдикално организирање во приватниот сектор“
од кандидат Катерина Крушарска;
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Влијанието на глобализацијата врз правна регулатива од
сферата на работните односи во РМ“ од кандидат Зоранчо Пурески.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Македонскиот управен судски систем за решавање управни
спорови споредбено со европските системи“ од кандидат Слаџана
Ефтимова.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Мерит систем или систем на работни места, основа за
деполитизација на државната служба“ од кандидат Драган Ананиев.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Обуките на државните и јавните службеници основа за
мотивација на администрацијата во државните и јавните служби“ од
кандидат Марија Анѓелова.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под

Годишен извештај

17.
18.
19.
20.
21.
22.

наслов „Местото и улогата на јавниот обвинител во предистражната
постаспка“ од кандидат Бојана Ананиева.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Европската унија и предизвиците“ од кандидат Марија Василева.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Современ синдикализам: проблеми и тенденции“ од кандидат
Даниела Ѓурова.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Комуникациски менаџмент во ракометот“ од кандидат
Мирјета Бајрамовска.
Барања од вработени.
Барања од студенти на прв циклус.
Барања од студенти на втор циклус.

Донесени одлуки на 111. седница
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Данче Стефановска под
наслов: „Право на здравствени услуги и право на парични надоместоци
на осигурените лица во Република Македонија“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Софија Петреска под
наслов: „Заштита на правата на вработените во законодавството во
Р.Македонија“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Андреј Ангеловски
под наслов: „Институтот молчење на администрацијата, законска
поставеност и практична применливост“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Никола Арсовки под
наслов: „Комплексноста на улогата на адвокатот во стечајните и
постапките предизвикани од стечајот“
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Сања Начкова под
наслов: „Дискриминацијата во работниот однос со посебен осврт на
мобингот
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Стојанче Стојанов под
наслов: „Република Македонија и евроинтеграцијата“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Весна Јанковска под наслов „Основните криминалистички
начела, со посебен осврт на утврдување на начелото на етичкиот
кодекс на полициските службеници во вршењето на нивната работа“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Ленче Филипова под наслов: „Надлежностите на
Државниот завод за ревизија, основа за одговорна држава“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
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од кандидатот Наташа Димовска под наслов: „Остварување и заштита
на права, обврски и одговорности од работен однос, со анализа на
судска пракса“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Катерина Крушарска под наслов: „Правото на
синдикално организирање во приватниот сектор“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Зоранчо Пурески под наслов: „Влијанието на
глобализацијата врз правната регулатива од сферата на работните
односи во Република Македонија“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Слаџана Ефтимова под наслов: „Македонскиот
управен судски систем за решавање управни спорови споредбено со
европските системи
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Драган Ананиев под наслов: „Мерит систем или систем
на работни места, основа за деполитизација на државната служба“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Марија Ангелова под наслов: „Обуките на државните
и јавните службеници основа за мотивација на администрацијата во
државните и јавните служби“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Бојана Ананиева под наслов: „Местото и улогата на
Јавниот обвинител во предистражната постапка“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Марија Василева под наслов: „Европската унија и
предизвиците“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Даниела Ѓурова под наслов: „Современ синдикализам:
проблеми и тенденции“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Мирјета Бајрамовска под наслов: „Комуникациски
менаџмент во ракометот“.
Одлука за дополнување на Одлуката дел.бр. 1602-246/3 од 24.10.2014
за предлог годишниот план за издавачка дејност за 2015 година.
Одлука за дополнување на Одлуката дел.бр. 1602-246/3 од 24.10.2014
за предлог годишниот план за издавачка дејност за 2015 година.
Одлука за мирување на студиите на студентот Марија Јовановска.
Одлука за префрлување од редовен во вонреден на студентот Наташа
Танчева.
Одлука за признавање на испити на студент Цветанка Змејковска.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Ордан Шошески под наслов: „Кривично правна заштита
во случај на повреда на авторските и сродните права и на правата од
индустриска сопственост“, и за ментор е одреден проф. д-р Стеван
Алексоски.

Годишен извештај

–– Предлог-мислење за одобрување на барањето од студент Надица
Манчева.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/310 од 10.12.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд (прв пат)
на Драган Ананиев.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/309 од 10.12.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд (втор пат)
на Драган Ананиев.
Дневен ред на 112. седница на ННС, одржана на 3.2.2015 год.
- Усвојување на записникот од 110. и 111. седница на ННС на Правен
факултет
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Деловно право.
3. Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) за 2015 година од наставниците на Правен фак
ултет.
4. Донесување Одлука за утврдување на бројот на студенти за
запишување на прв циклус на студии за учебната 2015/2016 година
на Правен факултет.
5. Донесување Одлука за утврдување на бројот на студенти за
запишување на втор циклус на студии за учебната 2015/2016 година.
6. Донесување Одлука утврдување на членови на ННС на Правен
факултет за летен семестар во учебната 2014/2015 година.
7. Донесување Одлука по објавената рецензијата на ракописот со
наслов „Финансово право – општ дел“ од авторите проф. д-р Љупчо
Блажевски и асс.м-р Кристина Мишева, Универзитетски билтен
бр.138, 15.12.2014 година.
8. Донесување Одлука за определување на одговорно лице за
истакнување на соопштенија на веб страната на Правниот факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за летен семестар во
учебната 2014/2015.
9. Донесување Одлука за ангажирање на волонтери на Правен факултет
за летен семестар во учебната 2014/2015 година.
10. Донесување на одлука за дополнување на Одлуката дел.бр. 1602246/3 од 24.10.2014 за предлог годишниот план за издавачка дејност
за 2015 година.
11. Донесување Одлука за измена и дополнување на одлуката дел. бр.
1602-214/12 од 10.9.2014 година за покриеноста на наставата за прв
циклус на студии (зимски и летен семестар) за учебната 2014/2015
година на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
12. Донесување Одлука за промена на ментор на магистерскиот труд
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13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.
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под наслов „Образованието, основните принципи и критериуми за
вработување во органите на јавната администрација“ од кандидатот
Бобан Гацов.
Донесување Одлука за промена на ментор на магистерскиот труд под
наслов „Образованието, вработувањето и политичката неутралност
на вработените во МВР, во источно плански регион“ од кандидатот
Иванчо Коцевски.
Донесување Одлука за промена на ментор на магистерскиот труд под
наслов „Социјалните, религиозните, стручните и правните дилеми за
„проблемот“ на еутаназијата“ од кандидатот Марјан Ристов.
Донесување Одлука за промена на ментор на магистерскиот труд под
наслов „Вработување и еднакви можности на жените и мажите во
Министерството за внатрешни работи на РМ“ од кандидатот Томе
Стојанов.
Донесување Одлука за промена на ментор на магистерскиот труд
под наслов „Образованието и неговите рефлекси врз управувањето
и раководењето на органите на министерството за внатрешни работи
во источно плански регион“ од кандидатот Марија Пеева.
Донесување Одлука за промена на ментор на магистерскиот труд под
наслов „Предрасудите за професионална ангажираност на жената во
МВР на Република Македонија“ од кандидатот Деспина Симонова.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Положбата на јавниот обвинител
според новиот ЗКП“ од кандидатот Дејан Велинов.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд под наслов „Доказни средства во парнична постапка во имотни
односи“ од кандидатот Марина Ангеловска.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Ефектите од екстерното и интерното проверување на знаењето во
процесот на основното и средното образование“ од кандидат Љубица
Димитрова.
Донесување на одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Одговорноста на јавната и државната администрација
(законска поставеност, сегашна состојба и перспективи)“ од кандидат
Елена Манчева.
Донесување на одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Поништување на арбитражни одлуки“ од кандидат Марија
Петкова.
Донесување на одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Правата на жената во политичката сфера – македонско и
меѓународно искуство“ од кандидат Дана Николов.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Организација на управата во Република Македонија (ресорен,
територијален и функционален принцип)“ од кандидат Павлинче
Насевска.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под

Годишен извештај

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

наслов „Репресијата на државата во случаите на кривични дела
против животот и телото според Кривичниот Законик на Република
Македонија“ од кандидат Даниела Иванова.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Човековите права наспроти примената на посебните истражни
мерки во Македонија“ од кандидат Валерија Атанасовска.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Полициската соработка во кривичните предмети помеѓу
Македонија и ЕУ“ од кандидат Владимир Игнатов.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Вредностите и принципите на евроинтеграцијата и проширувањето
на Европската унија“ од кандидат Анита Крстеска.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Злоупотреба и заштита на детскиот труд“ од кандидат
Виктор Ангеловски.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Репресија на државата во случаите на кривичните дела
против службената должност“ од кандидат Дарко Мајхошев.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Правна заштита на субјектите и носителите на авторски и
сродни права во Република Македонија, споредено со европското
право на интелектуална сопственост“ од кандидат Даниела Ристова
– Петковска.
Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Медијација во националното кривично законодавство“ од
кандидат Јасмина Ангеловска.
Донесување Одлука за формирање на комисија за полагање на испит
од втор циклус на студии Образование, вработување и јавна политика.
Донесување Одлука за формирање на комисија за полагање на испит
од втор циклус на студии Дипломатско конзуларно право.
Донесување Одлука за формирање на комисија за полагање на испит
од втор циклус на студии Мултикултурно образование за поголеми
социјални права.
Барања од вработени.
Барања од студенти на прв циклус.
Барања од студенти на втор циклус.

Донесени одлуки од 112. седница
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно – научната област Деловно право.
–– Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) за 2015 година од наставниците на Правен факултет;
–– Одлука за бројот на студентите кои ќе се запишат на Правниот
факултет на прв циклус на студии во академската 2015/2016 година
–– Одлука за бројот на студентите кои ќе се запишат на Правниот
факултет на втор циклус на студии во академската 2015/2016 година
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–– Одлука за утврдување на составот на Наставно-научниот совет
за летниот семестар во учебната 2014/2015 година на Правниот
факултет.
–– Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот со
наслов „Финансово право – општ дел“ – од авторите вон.проф.д-р
Љупчо Блажевски и асс.м-р Кристина Мишева на Правниот факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за определување одговорно лице за истакнување на
соопштенија на веб-страницата на Правниот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за летен семестар во учебната
2014/2015,и тоа асс.м-р Марија Амповска.
–– Одлука за утврдување на потребата за ангажирање на волонтери на
Правен факултет.
–– Одлука за дополнување на Одлуката дел.бр. 1602-246/3 од 24.10.2014
за Предлог-годишниот план за издавачка дејност за 2015 година.
–– Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1602-214/12
од 10.9.2014 година за покриеноста на наставата за прв циклус на
студии (зимски и летен семестар) за учебната 2014/2015 година на
Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд
под наслов „Образованието, основните принципи и критериуми за
вработување во органите на јавната администрација“ од кандидатот
Бобан Гацов
–– Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд под
наслов „Образованието, вработувањето и политичката неутралност
на вработените во МВР, во источно плански регион“ од кандидатот
Иванчо Коцевски.
–– Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд под
наслов „Социјалните, религиозните, стручните и правните дилеми на
„проблемот“ на еутаназијата“ од кандидатот Марјан Ристов.
–– Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд
под наслов „Вработување и еднакви можности на жените и мажите
во Министерството за внатрешни работи на РМ“ од кандидатот Томе
Стојанов
–– Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд
под наслов „Образованието и неговите рефлекси врз управувањето
и раководењето на органите на министерството за внатрешни работи
во источно плански регион“ од кандидатот Марија Пеева.
–– Одлука за промена на ментор за изработка на магистерскиот труд
под наслов „Предрасудите за професионалната ангажираност на
жената во МВР на Република Македонија“ од кандидатот Деспина
Симеонова.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Дејан Велинов под наслов „Положбата на јавниот
обвинител според новиот ЗКП“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
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на кандидатот Марина Ангеловска под наслов „Доказни средства во
парнична постапка во имотни односи“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Љубица Димитрова под наслов: „Ефектите од
екстерното и интерното проверување на знаењето во процесот на
основното и средното образование“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Елена Манчева под наслов: „Ефектите од екстерното
и интерното проверување на знаењето во процесот на основното и
средното образование“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Марија Петкова под наслов: „Поништување на
арбитражни одлуки“
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Дана Николов (Кироска) под наслов: „Правата на
жената во политичката сфера – македонско и меѓународно искуство“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Павлинче Насевска под наслов: „Организација на
Управата на РМ (ресорен, територијален и функционален принцип)“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Даниела Иванова под наслов: „Репресијата на државата
во случаите на кривични дела против животот и телото според КЗ на
РМ“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Валерија Атанасовска под наслов: „Човековите права
наспроти примената на посебните истражни мерки во Македонија“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Владимир Игнатов под наслов: „Полициска соработка
во кривичните предмети помеѓу Македонија и ЕУ“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Анита Крстеска под наслов: „Вредностите и
принципите на Евроинтеграцијата и проширувањето на Европската
унија“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Виктор Ангеловски под наслов: „Злоупотреба и
заштита на детскиот труд“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Дарко Мајхошев од наслов: „Репресија на државата во
случаите на кривичните дела против службената должност“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Даниела Ристова Петковска од наслов: „Правна
заштита на субјектите и носителите на авторски и сродни права
во Република Македонија, споредено со европското право на
интелектуална сопственост“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Јасмина Ангеловска од наслов: „Медијација во
националното кривично законодавство“.
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–– Одлука за формирање на комисија за полагање на испит од втор
циклус на студии Образование, вработување и јавна политика.
–– Одлука за формирање на комисија за полагање на испит од втор
циклус на студии Дипломатско конзуларно право.
–– Одлука за формирање на комисија за полагање на испит од втор
циклус на студии Мултикултурно образование за поголеми социјални
права.
–– Одлука за одобрување на отсуство во странство – Буенос Аирес Аргентина на доц. д-р Дејан Маролов.
–– Одлука за одобрување на отсуство во странство – Тбилиси, Грузија
на доц д-р Дејан Маролов.
–– Одлука за одобрување на отсуство во странство – Њу Делхи - Индија
на доц д-р Дејан Маролов.
–– Одлука за одобрување на отсуство во странство – Дубаи на доц д-р
Јадранка Денкова.
–– Одлука за одобрување на отсуство во странство – Финска на доц
д-р Љупчо Сотироски.
–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на учебник по предметот Почитички систем од авторот
проф. д-р Јован Ананиев.
–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум по предметот ЕУ - Надворешна и безбедносна
политика од авторот асс. д-р Ана Никодиновска Крстевска.
–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта по предметот ЕУ - Надворешна и безбедносна
политика од авторот асс. д-р Ана Никодиновска Крстевска.
–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум по предметот Облигационо право од авторите
проф. д-р Војо Беловски и асс.м-р Марија Амповска.
–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта по предметот Облигационо право од авторите
проф. д-р Војо Беловски и асс.м-р Марија Амповска.
–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум по предметот Финансово право од авторите
проф.
д-р Љупчо Блажевски и асс.м-р Кристина Мишева.
–– Одлука за активирање на студиите на студентот Петар Марјанов.
–– Одлука за признавање на испити на студент Ирена Бабамова Стојчева.
–– Одлука за признавање на испити на студент Игор Китанов.
–– Одлука за признавање на испити на студент Маријана Мартиноска.
–– Одлука за признавање на испити на студент Марија Николова.
–– Одлука за признавање на испити на студент Митко Чавков.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Катерина Илијева под наслов: „Мирно решавање
на работни спорови со акцент на мирно решавање на колективни
работни спорови“, за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска

428

Годишен извештај

––
––

––
––

––
––
––

––

––

работа од студентот Марија Качулачка под наслов: „Социјализмот
и социјалдемократијата како политичка идеологија во Република
Македонија“, за ментор е одреден доц. д-р Страшко Стојановски.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Александра Николовска под наслов: „Хашкиот кривичен
трибунал“, за ментор е одреден доц. д-р Олга Кошевалиска.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Весна Каракашовска под наслов: „Издржување на
брачниот другар, децата на родителите и на другите роднини“, за
ментор е одреден проф. д-р Војо Беловски.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Никола Илиевски под наслов: „Надворешни политики на
Европската унија“, за ментор е одреден доц. д-р Љупчо Сотироски.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Славица Ефтимова под наслов: „Директно дејство и
супрематија на правото на Европска унија“, за ментор е одреден доц.
д-р Љупчо Сотироски.
Одлука за одобрување на барањето и промена на изборниот предмет
Јавна администрација со предметот Човекови права – изборен.
Одлука за одобрување на барањето и промена на изборниот предмет
Јавна администрација со предметот Човекови права – изборен.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/317 од 19.12.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Јованка
Костадинова.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/316 од 17.12.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд (прв пат) на
Деспина Симеонова.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/315 од 17.12.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд (втор пат)
на Деспина Симеонова.

Дневен ред на 113. седница на ННС, одржана на 19.2.2015 год.
- Усвојување на записникот од 112. седница на ННС на Правен
факултет
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за избор на двајца претставници – сенатори од
Правниот факултет во Универзитетскиот сенат.
3. Донесување на Предлог - одлука за утврдување на бројот на студенти
за запишување на трет циклус студии во учебната 2015/2016 година
на Правниот факултет.
4. Донесување Одлука за организирање на втора Меѓународна
конференција на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“.
5. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

конкурсот од 7.2.2015 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научната област Граѓанско право.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
Граѓанско право.
Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Политички
систем.
Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Граѓанско
право.
Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Право на
Европската унија.
Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
асистент-докторанд за научната област Казнено право.
Донесување Одлука по објавената рецензијата на ракописот со наслов
„Стварно право“ - учебник од авторот проф. д-р Војо Беловски
Универзитетски билтен бр.140, 2.2.2015 година.
Донесување Одлука по објавената рецензијата на ракописот со
наслов „Правосуден систем на Република Македонија“ - скрипта од
авторот наслов. доц. д-р Снежанка Гушева, Универзитетски билтен
бр.140, 2.2.2015 година.
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Положбата на јавниот обвинител
според новиот ЗКП“ од кандидатот Дејан Велинов.
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Основните криминалистички
начела, со посебен осврт на утврдување на начелото на етичкиот
кодекс на полициските службеници во вршењето на нивната работа“
од кандидатот Весна Јанковска.
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Доказни средства во парнична
постапка во имотни односи“ од кандидатот Марина Ангеловска.
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Статусната положба на
судиите во правосудниот систем на Република Македонија воопшто
и посебно во стечајните постапки“ од кандидатот Наташа Савовска
Димитровска.
Барања од вработени.
Барања од студенти на прв циклус.
Барања од студенти на втор циклус.

Донесени одлуки на 113. седница
–– Одлука за избор на проф. д-р Војо Беловски и проф. д-р Љупчо
Блажевски за претставници во Универзитетскиот сенат од Правен
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
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–– Предлог - одлука за утврдување на бројот на студенти за запишување
на трет циклус студии во учебната 2015/2016 година на Правниот
факултет.
–– Одлука за организирање на втора Меѓународна конференција на
Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип.
–– Одлука за утврдување на кандидати по конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Граѓанско
право, д-р Игор Камбовски.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно – научната област Граѓанско
право.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно – научната област Политички систем.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно – научната област Граѓанско право.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно – научната област Право на Европската унија.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден асистент
докторанд за научната област Казнено право.
–– Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот со
наслов „Стварно право“ – учебник од авторот вон.проф.д-р Војо
Беловски на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.
–– Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот со
наслов „Правосуден систем на Република Македонија“ – скрипта од
авторот наслов. доц. д-р Снежанка Гушева на Правниот факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Дејан Велинов под
наслов: „Положбата на јавниот обвинител според новиот ЗКП“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Весна Јанковска под
наслов: „Основните криминалистички начела, со посебен осврт
на утврдување на начелото на етичкиот кодекс на полициските
службеници во вршењето на нивната работа“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Марина Ангеловска под
наслов: „Доказни средства во парнична постапка во имотни односи“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Наташа Савовска
Димитровска под наслов: „Статусната положба на судиите во
правосудниот систем на Република Македонија воопшто и посебно
во стечајните постапки“.
–– Одлука за одобрување на отсуство во странство – Стразбур, Франција
на доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за одобрување на отсуство во странство – Дубаи на доц. д-р
Андон Мајхошев.
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–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта по предметот Римско право од авторот асс.док.
д-р Димитар Апасиев.
–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум по предметот Римско право од авторот асс.
док. д-р Димитар Апасиев.
–– Одлука за мирување на студиите на студентот Славче Стојанов.
–– Одлука за признавање на испити на студент Бојан Јакимов.
–– Одлука за признавање на испити на студент Цветанка Змејковска.
–– Одлука за признавање на испити на студент Дарко Илиев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Александра Синадинова под наслов: „Безбедност и
здравје при работа со акцент на градежништвото“, за ментор е
одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Бобан Ристов под наслов: „Содржина на правата од
интелектуална сопственост“, за ментор е одреден проф. д-р Стеван
Алексоски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Гордана Костовска под наслов: „Казнената политика на
Република Македонија во кривични дела против имотот“, за ментор е
одреден доц. д-р Олга Кошевалиска.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Роберт Марков под наслов: „Улогата на МОТ во
имплементирање на (не)дискриминација“, за ментор е одреден доц.
д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Симона Тренкоска под наслов: „Видови на права од
индустриска сопственост што се штитат со ЗИС и ЗАСП во Република
Македонија“, за ментор е одреден проф. д-р Стеван Алексоски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Ангела Атанасова под наслов: „Наследно правни договори“,
за ментор е одреден проф. д-р Војо Беловски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Александра Коцева под наслов: „Право на вработување:
Влијание на пазарот на трудот врз остварување на правото за
вработување“, за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Валентина Данилова под наслов: „Предистражна
постапка“, за ментор е одреден наслов.вон. д-р Лазар Нанев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Даниела Андова под наслов: „Функционална усогласеност
на пазарот на капитал во услови на меѓународна економска
глобализација“, за ментор е одреден проф.д-р Љупчо Блажевски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Драган Марковски под наслов: „Систем на санкции во
РМ“, за ментор е одреден доц.д-р Олга Кошевалиска.
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–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Даниле Митев под наслов: „Трипартизмот во Р.Македонија
со акцент на улогата на економско социјалниот совет“, за ментор е
одреден доц.д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Марина Атанасов под наслов: „Кривично дело „трговија со
луѓе“, со посебен осврт на трговијата со деца“, за ментор е одреден
доц.д-р Олга Кошевалиска.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Маја Трајчева под наслов: „Европол“, за ментор е одреден
наслов.вон.проф.д-р Лазар Нанев.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/3 поднесено од
студент Аљоша Кацаров.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/7 поднесено од
студент Анастазија Коцева.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/5 поднесено од
студент Елена Тасева.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/8 поднесено од
студент Мартина Георгиева.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/2 поднесено од
студент Марија Јованова.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/4 поднесено од
Наташа Иванова.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/6 поднесено од
студент Дуњамин Мехмед.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/1 поднесено од
студент Снежана Тачевска.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр.1005-27/4 од 18.2.2015 година
од Весна Каракашовска – студент на прв циклус на насока Јавна
администрација – Кочани.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1502-82/317 од 19.12.2014
година за продолжување на рок на студирање во период од една
година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд на Јованка
Костадинова.
Дневен ред на 114. седница на ННС одржана на 2.3.2015 год.
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука по објавената рецензијата на ракописот со наслов
„Политички систем“ - учебник од авторот проф. д-р Јован Ананиев
Универзитетски билтен бр.141, 16.2.2015 година.
3. Донесување Одлука по објавената рецензијата на ракописот со наслов
„Казнено право применета програма“ (скрипта) од авторот наслов.
вон.проф. д-р Тодор Витларов, Универзитетски билтен бр.141,
16.2.2015 година.
4. Донесување Одлука по објавената рецензијата на ракописот со наслов
„Oблигационо право – општ дел“ (скрипта) од авторите асс.м-р
Марија Амповска и проф. д-р Војо Беловски, Универзитетски билтен
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бр.141, 16.2.2015 година.
5. Донесување Одлука по објавената рецензијата на ракописот со наслов
„Практикум по облигационо право – општ дел“ од авторите асс.м-р
Марија Амповска и проф. д-р Војо Беловски, Универзитетски билтен
бр.141, 16.2.2015 година.
6. Донесување Одлука по објавената рецензијата на ракописот со наслов
„Надворешна и безбедносна политика на Европската унија“ (скрипта)
од авторот асс.д-р Ана Никодиновска Крстевска, Универзитетски
билтен бр.141, 16.2.2015 година.
7. Донесување Одлука по објавената рецензијата на ракописот со
наслов „Надворешна и безбедносна политика на Европската унија“
(практикум) од авторот асс.д-р Ана Никодиновска Крстевска,
Универзитетски билтен бр.141, 16.2.2015 година.
8. Донесување Одлука по објавената рецензијата на ракописот со
наслов „Практикум по финансово право“ од авторите проф.д-р
Љупчо Блажевски и асс.м-р Кристина Мишева, Универзитетски
билтен бр.141, 16.02.2015 година.
9. Разгледување на динамиката на активностите на менторите на
студиските програми на Правен факултет.
10. Донесување Одлука за формирање на комисии за полагање на
испитите од втор циклус по предметите: Кризен менаџмент,
Применета политика, Право на потрошувачи, Право на конкуренција,
Локална самоуправа.
11. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Семејното насилство во источниот
регион на Р.Македонија со посебен осврт на улогата на МВР“ од
кандидатот Лилјана Шоповска Стојановска.
12. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Спецификите на кривичната постапка
спрема малолетните сторители на казнени дела“ од кандидатот
Марија Ташкова.
13. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Улогата на народниот правобранител во заштитата на човековите
права во кривичната постапка“ од кандидат Кирил Тимов.
14. Барања од вработени.
15. Барања од студенти на прв циклус.
16. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 114. седница
1. Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот со
наслов „Политички систем“ – учебник од авторот вон.проф.д-р Јован
Ананиев на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.
2. Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот со
наслов „Казнено право применета програма“ – скрипта од авторот
наслов.вон.проф.д-р Тодор Витларов на Правниот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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3. Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот
со наслов „Облигационо право – општ дел“ – скрипта од авторите
асс.м-р Марија Амповска и проф. д-р Војо Беловски на Правниот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
4. Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот со
наслов „Практикум по Облигационо право – општ дел“ од авторите
асс.м-р Марија Амповска и проф. д-р Војо Беловски на Правниот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
5. Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот со
наслов „Надворешна и безбедносна политика на Европската унија“ скрипта од авторот асс.д-р Ана Никодиновска Крстевска на Правниот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
6. Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот со
наслов „Надворешна и безбедносна политика на Европската унија“
- практикум од авторот асс.д-р Ана Никодиновска Крстевска на
Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
7. Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот со
наслов „Практикум по финансово право“ од авторите проф. д-р
Љупчо Блажевски и асс.м-р Кристина Мишева на Правниот факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
8. Одлука за формирање на комисии за полагање на испити од втор
циклус на студии за предметите: Кризен менаџмент, Применета
политика, Право на потрошувачи, Право на конкуренција, Локална
самоуправа
9. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Лилјана Шоповска Стојановска под наслов „Семејното
насилство во источниот регион на Р.Македонија со посебен осврт на
улогата на МВР“.
10. Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Марија Ташкова под наслов „Спецификите на кривичната
постапка спрема малолетните сторители на казнени дела“.
11. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Кристиан Савев под наслов: „Наследување врз основа
на тестамент, со посебен осврт на судски тестамент“, и за ментор е
одреден проф. д-р Војо Беловски.
12. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Мартина Саневска под наслов: „Нормативна функција на
МОТ и постапка на донесување на конвенциите и препораките“, за
ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
13. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа од
студентот Катерина Трајанова под наслов: „Колективно преговарање
на европската унија“, за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
14. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Бобан Наумов под наслов: „Меѓународни стандарди на
трудот: Имплементација во македонското трудово законодавство“, за
ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
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15. Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Ронета Пеева под наслов: „Новинарската етика и
известувањето за децата во медиумите“, за ментор е одреден доц. д-р
Андон Мајхошев.
Дневен ред на 115. седница на ННС, одржана на 24.3.2015 год.
- Усвојување на записникот од 114. седница на ННС на Правен
факултет
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 7.3.2015 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научната област Политички системи.
3. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
Политички системи.
4. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 7.3.2015 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научната област Право на Европска унија.
5. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите звања за наставно – научната област Право
на Европска унија.
6. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 7.3.2015 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно – научната област Деловно право.
7. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
Деловно право.
8. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Спецификите на кривичната
постапка спрема малолетните сторители на казнени дела“ од
кандидатот Марија Ташкова.
9. Барања од вработени.
10. Барања од студенти на прв циклус.
11. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 115. седница
–– Одлука за утврдување на кандидати по конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Политички
системи, д-р Јован Ананиев.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Политички
системи.
–– Одлука за утврдување на кандидати по конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Право на
европската унија, и тоа д-р Ана Никодиновска Крстевска.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
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наставник во сите звања за наставно-научната област Право на
европската унија.
Одлука за утврдување на кандидати по конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Деловно право,
и тоа д-р Кристина Мишева.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Деловно право.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 0801-2/15 од 23.3.2015 од доц.
д-р Олга Кошевалиска.
Одлука за одобрување на Барањето бр.0801-2/16 од 23.3.2015 од асс.
д-р Кристина Мишева.
Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум по предметот Менаџмент со човечки ресурси
во јавната администрација од авторот доц. д-р Јадранка Денкова.
1Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта по предметот Менаџмент со човечки ресурси во
јавната администрација од авторот доц. д-р Јадранка Денкова.
Одлука за активирање на студии на студентот Арслан Омерагиќ.
Одлука за одобрување на Барањето за мирување на студиите на
студентот Бобана Ѓоргиева во период од 24.3.2015 до 24.3.2016 г.
Одлука за одобрување на Барањето за мирување на студиите на
студентот Никола Додевски во период од 24.3.2015 до 24.3.2016 г.
Одлука за одобрување на Барањето за мирување на студиите на
студентот Цеца Дробарова во период од 24.3.2015 до 24.3.2016 г.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/12 поднесено од
Андреј Митевски, редовен студент на Правни студии – Штип, за
поништување на оцена по предметот Семејно право.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/11 поднесено од
Александра Саздовска, редовен студент на Правни студии - Штип, за
поништување на оцена по предметот Семејно право.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/10 поднесено од
Александра Саздовска, редовен студент на Правни студии - Штип, за
поништување на оцена по предметот Наследно право.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/16 поднесено од
Елена Тасева, редовен студент на Правосудна насока - Штип, за
поништување на оцена по предметот Стечај и стечајна постапка.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/9 поднесено од
Ивана Стојанова, редовен студент на Правосудна насока - Штип, за
поништување на оцена по предметот Стечај и стечајна постапка.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/9 поднесено од
Ивана Стојанова, редовен студент на Правосудна насока - Штип, за
поништување на оцена по предметот Стечај и стечајна постапка.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/13 поднесено од
Кристијан Панев, редовен студент на Правосудна насока - Штип, за
поништување на оцена по предметот Стечај и стечајна постапка.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/9 поднесено од
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Сања Петковска, редовен студент на Правни студии - Штип, за
поништување на оцена по предметот Семејно право.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/16 поднесено од
Филип Кулаков, редовен студент на Правосудна насока - Штип, за
поништување на оцена по предметот Стечај и стечајна постапка.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/1 од 23.3.2015 година
од студент Мартин Алексов и промена на статусот од редовен во
вонреден.
Одлука за одобрување на Барањето бр.1005-17/9 од 20.3.2015 година
за признавање на испити.
Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1005-27/5 од
20.3.2015 од Моника Иванова – студент на прв циклус на насока
Правни студии – Струмица.
Одлука за продолжување на рокот за одбрана на магистерскиот
труд (прв пат) во период од една година од крајниот рок за одбрана
на магистерскиот труд, поради лични причини на студент Бојан
Геровски.
Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1005-30/1 од
4.3.2015 година од Александар Трајкофски – студент на втор циклус
на насока Јавна администрација.
Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1005-30/2 од
4.3.2015 година од Џоана Ковачи– студент на втор циклус на насока
Јавна администрација.
Дневен ред на 116. седница на ННС, одржана на 24.3.2015 год.

- Усвојување на записникот од 115. седница на ННС на Правен
факултет
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за избор на еден наставник во звање вонреден
професор за наставно – научната област Граѓанско право, според
Универзитетски билтен бр. 144 од 1.4.2015 година.
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 14.3.2015 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научна област Граѓанско право.
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научна област Граѓанско
право, според конкурс од 14.3.2015 година.
5. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 14.3.2015 година за избор на еден асистент-докторанд
за научна област Казнено право.
6. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден асистент-докторанд за научна област Казнено право, според
конкурс од 14.3.2015 година.
7. Донесување Одлука по објавената рецензијата на ракописот со наслов
„Римско право - скрипта“ од авторот асс.док. д-р Димитар Апасиев
Универзитетски билтен бр.143, 16.3.2015 година.
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8. Донесување Одлука по објавената рецензијата на ракописот со
наслов „Римско право - практикум“ од авторот асс.док. д-р Димитар
Апасиев Универзитетски билтен бр.143, 16.3.2015 година.
9. Донесување Одлука за издавање на Годишен зборник бр.5 на Правен
факултет.
10. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Спецификите на кривичната
постапка спрема малолетните сторители на казнени дела“ од
кандидатот Марија Ташкова.
11. 1Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Семејното насилство во
источниот регион на Р.Македонија со посебен осврт на улогата на
МВР“ од кандидатот Лилјана Шоповска Стојановска.
12. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Заштита на правото на
сопственост и владението во Република Македонија“ од кандидатот
Драган Мустачки.
13. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Сослушување на странката,
неопходност во скратената постапка за остварување на правото од
здравствено осигурување“ од кандидатот Тања Јовановска Стошиќ.
14. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Развојот на граѓанското општество
во Република Македонија: Финансирањето на граѓанскиот сектор од
општинските буџети“ од кандидатот Виолета Ничева Тиквешанска.
15. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Влијанието од миграцијата и азилот
во Република Македонија, земјите од Западен Балкан и Европската
унија“ од кандидатот Љубица Ѓорческа.
16. Барања од вработени.
17. Барања од студенти на прв циклус.
18. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 116. седница
–– Одлука за избор на д-р Игор Камбовски во звање вонреден професор
за наставно-научната област Граѓанско право.
–– Одлука за утврдување на кандидати по конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Граѓанско
право, д-р Марија Амповска.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Граѓанско
право.
–– Одлука за утврдување на кандидати по конкурс за избор на еден
асистент-докторанд за научната област Казнено право, и тоа м-р
Елена Максимова.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
асистент-докторанд за научната област Казнено право.

439

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

–– Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот со
наслов „Римско право - скрипта“ од авторот асс.док.д-р Димитар
Апасиев на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.
–– Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот со
наслов „Римско право - практикум“ од авторот асс.док.д-р Димитар
Апасиев на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.
–– Одлука за издавање на Годишен зборник бр.5 на Правен факултет.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Марија Ташкова под
наслов: „Спецификите на кривичната постапка спрема малолетни
сторители на казнени дела“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Лилјана Шоповска
Стојановска под наслов: „Семејното насилство во источниот регион
на Р.Македонија со посебен осврт на улогата на МВР“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Драган Мустачки
под наслов: „Заштита на правото на сопственост и владението во
Република Македонија“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Тања Јовановска Стошиќ под наслов „Сослушување
на странката, неопходност во скратената постапка за остварување на
правото за здравствено осигурување“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Виолета Ничева Тиквешанска под наслов „Развојот на
граѓанското општество во Република Македонија: Финансирањето
на граѓанскиот сектор од општинските буџети
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Љубица Ѓорческа под наслов „Влијанието од миграцијата
и азилот во Република Македонија, земјите од Западен Балкан и
Европската унија“.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 0801-2/23 од 20.4.2015 од доц.
д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 0801-2/23 од 20.4.2015 од асс.
д-р Ана Никодиновска Крстевска.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 0801-2/23 од 20.4.2015 од доц.
д-р Борка Тушевска.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 0801-2/24 од 20.4.2015 од
проф. д-р Јован Ананиев.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 0801-2/18 од 20.4.2015 од
проф. д-р Јован Ананиев.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 0801-2/17 од 20.4.2015 од доц.
д-р Јадранка Денкова.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 0801-2/25 од 20.4.2015 од доц.
д-р Љупчо Сотироски.
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–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 0801-2/25 од 20.4.2015 од доц.
д-р Љупчо Сотироски.
–– Одлука за одобрување на Барањето и обезбедување на едно ноќевање
за 8 (осум) лица гости од Правен факултет – Ниш на 13.5.205 година.
–– Одлука за плаќање на котизација за Lex localis - Journal of Local SelfGovernment Annual Conference 2015 (june 11 - јune 12, 2015), согласно
Фактура-2015-11 во износ од 420 евра.
–– Одлука за признавање на испити на студент Зорица Ѓоргиева.
–– Одлука за признавање на испити на студент Мартина Саневска.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска
работа од студентот Јулијана Иванова под наслов: „Спогодување и
признавање на вина“, за ментор е одреден доц. д-р Олга Кошевалиска.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Бобан Стојановски под наслов: „Улогата на европската
интеграција за иднината на Европа“,за ментор е одреден доц. д-р
Љупчо Сотироски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Верица Данилова под наслов: „ООН и улогата во
одржување на стабилни меѓународни односи“, за ментор е одреден
доц. д-р Љупчо Сотироски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Верица Данилова под наслов: „ООН и улогата во
одржување на стабилни меѓународни односи“, и за ментор е одреден
доц. д-р Љупчо Сотироски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Љупчо Милосавов под наслов: „Право на синдикално
организирање“, и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Сашо Андреоски под наслов: „Лисабонски договор“, и за
ментор е одреден доц. д-р Љупчо Сотироски.
–– Одлука за продолжување на рокот за одбрана на магистерскиот
труд (втор пат) во период од една година од крајниот рок за одбрана
на магистерскиот труд, поради лични причини на студент Велко
Страшевски.
–– Одлука за продолжување на рокот за одбрана на магистерскиот труд
во период од една година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот
труд, поради лични причини на студент Љубица Ѓорческа.
Дневен ред на 117. седница на ННС, одржана на 5.5.2015 год.
- Усвојување на записникот од 116. седница на ННС на Правен
факултет
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за утврдување на предлог кандидат за избор на
Ректор на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
3. Донесување Одлука за избор на еден наставник во звање доцент за
наставно-научната област Деловно право, според Универзитетски
билтен бр. 145 од 15.4.2015 година.
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4. Донесување на предлог-одлука за ангажирање на визитинг професор
Кристин Витнбл.
5. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Развојот на граѓанското општество
во Република Македонија: Финансирањето на граѓанскиот сектор од
општинските буџети“ од кандидатот Виолета Ничева Тиквешанска.
6. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Влијанието од миграцијата
и азилот во Република Македонија, земјите од Западен Балкан и
Европската унија“ од кандидатот Љубица Ѓорческа.
7. Донесување Одлука за признавање на испити на втор циклус за
студенти кои дипломирале на Правосудна насока на Правен факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
8. Барања од вработени.
9. Барања од студенти на прв циклус.
10. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 117. седница
–– Одлука за утврдување на прeдлог-кандидат за избор на ректор на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за избор на д-р Кристина Мишева во звање доцент за наставнонаучната област Деловно право.
–– Предлог-одлука за ангажирање на визитинг професор проф. д-р
Кристин Витнбл (Kristine Whithnable) на Правен факултет, за
учебната 2015/2016 година, за наставно - научната област Филозофија
на право.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Виолета Ничева
Тиквешанска под наслов: „Развојот на граѓанското општество во
Република Македонија: Финансирањето на граѓанскиот сектор од
општинските буџети“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Љубица Ѓорческа
под наслов: „Влијанието од миграцијата и азилот во Република
Македонија, земјите од Западен Балкан и Европската унија“.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студии за
студентите кои завршиле прв циклус на насоката Правосудна
генерации 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013 на Правен факултет.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 0801-2/26 од 4.5.2015 од
проф. д-р Јован Ананиев.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 0801-2/26 од 4.5.2015 од доц.
д-р Кристина Мишева.
–– Одлука за признавање на испити на студент Тане Димовски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Лазар Атанасов под наслов: „Извршување на мерки за
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безбедност во РМ“, и за ментор е одреден доц. д-р Олга Кошевалиска.
–– Одлука за продолжување на рокот за одбрана на магистерскиот
труд (втор пат) во период од една година од крајниот рок за одбрана
на магистерскиот труд, поради лични причини на студент Јулија
Андонова.
–– Одлука за продолжување на рокот за одбрана на магистерскиот труд
во период од една година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот
труд, поради лични причини на студент Надица Марковска.
Дневен ред на 118. седница на ННС, одржана на 5.5.2015 год.
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за покриеност на настава за прв циклус на студии
за учебната 2015/2016 година (зимски и летен семестар) на Правен
факултет.
3. Донесување Одлука за покриеност на настава за втор циклус на
студии за учебната 2015/2016 година (зимски и летен семестар) на
Правен факултет.
4. Донесување Одлука за организирање на превоз за студенти поради
посета на Уставен суд на РМ.
5. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Родов аспект на платите во Република Македонија“ од
кандидат Александар Малинов.
6. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Социјален дијалог: трипартитен и бипартитен“ од кандидат
Зоранчо Трајчев.
7. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Право на плата со акцент на минималната плата во РМ“ од
кандидат Ивана Ристеска.
8. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд
под наслов „Комуникацијата како услов за успешна реформа
во судството – компаративна анализа пред и по воведувањето на
АКМИС (авторизиран информационен систем за управување со
судските предмети)“ од кандидат Иван Стојанов;
9. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под наслов
„Улогата на народниот правобранител во заштитата на човековите
права во кривичната постапка“ од кандидат Кирил Тимов.
10. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Перење пари и други приноси од казниво дело“ од кандидат
Лидија Давкова.
11. Донесување Одлука по пријава за тема на магистерски труд под
наслов „Повеќекратна дискриминација – принципи и практики“ од
кандидат Тања Петрова.
12. Барања од вработени.
13. Барања на студенти од прв циклус.
14. Барања на студенти од втор циклус.
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Донесени одлуки на 118. седница
–– Одлука за покриеноста на наставата за прв циклус на студии (зимски
и летен семестар) за учебната 2015/2016 година на Правен факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за покриеноста на наставата за втор циклус на студии (зимски
и летен семестар) за учебната 2015/2016 година на Правен факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за организирање на превоз до Уставен суд на Република
Македонија за студенти на Правен факултет.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Александар Малинов под наслов: „Родов аспект на
платите во Република Македонија“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Зоранчо Трајчев под наслов: „Социјален дијалог:
трипартитен и бипартитен.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Ивана Ристеска под наслов: „Право на плата со акцент
на минималната плата во РМ“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Иван Стојанов под наслов: „Комуникацијата како
услов за успешна реформа во судството – компаративна анализа
пред и по воведувањето на АКМИС (авторизиран информационен
систем за управување со судските предмети)“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Кирил Тимов под наслов: „Улогата на народниот
правобранител во заштитата на човековите права во кривичната
постапка“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Лидија Давкова под наслов: „Перење пари и други
приноси од казниво дело“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Тања Петрова под наслов: „Повеќекратна
дискриминација – принципи и практики“.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 0801-2/31 од 7.5.2015 од
проф. д-р Јован Ананиев.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 0801-2/30 од 7.5.2015 г. од
доц. д-р Дејан Маролов.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/2 од 12.5.2015 г. од
студент Маријана Мартиноска.
–– Одлука за признавање на испити на студент Бранко Цилев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Благица Спасева под наслов: „Национална уреденост
на постапката за екстрадиција“, за ментор е одреден доц. д-р Олга
Кошевалиска.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Кристина Стоилковска под наслов: „Директно и
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вкрстено испрашување според ЗКП“, за ментор е одреден доц. д-р
Олга Кошевалиска.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-27/76 од 11.5.2015
година поднесено од студент Ивана Ѓоргиевска.
–– 1Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/17 поднесено од
Викторија Димитрова.
–– Предлог-одлука за одобрување на Барањето бр.1002-82/27 од 8.5.2015
година од студентот на втор циклус Миле Николовски.
Дневен ред на 119. седница на ННС, одржана на 2.6.2015 год.
- Усвојување на записниците од 117. и 118. седница на ННС на
Правен факултет
1. Наставна проблематика.
2. Донесување на Предлог-одлука за избор на еден наставник во звање
редовен професор за наставно научната област Политички системи,
според Универзитетски билтен бр. 146, од 4.5.2015 година.
3. Донесување Одлука за избор на еден наставник во звање доцент
за наставно научната област Право на европската унија, според
Универзитетски билтен бр. 147, од 15.5.2015 година.
4. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Римско право.
5. Донесување Одлука за формирање на организационен одбор за 2ра
меѓународна конференција на Правен факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип.
6. Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Сослушување на странката,
неопходност во скратената постапка за остварување на правото за
здравствено осигурување“ од кандидатот Тања Јовановска – Стошиќ.
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Соработката на Интерпол, ООН и
НАТО во борбата со современите форми на тероризам во светот во
21 век“ од кандидатот Петар Караѓулески.
8. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд под наслов „Превенција во борба против корупцијата“ од
кандидатот Ален Реџеповски.
9. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Јавната свест во борбата против
корупцијата“ од кандидатот Ристе Здравков.
10. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд под наслов „Признавање и извршување на арбитражни одлуки“
од кандидатот Велко Страшевски.
11. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд со наслов
„Примена на принципите на управување во органите на управата и
нивното позитивно и негативно влијание“ од кандидатот Лилјана
Мираковска.
12. Барања од студенти од прв циклус.
13. Барања од студенти од втор циклус.
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Донесени одлуки на 119. седница
–– Предлог-одлука за избор на д-р Јован Ананиев во звање редовен
професор за наставно-научната област Политички системи.
–– Одлука за избор на д-р Ана Никодиновска Крстевска во звање доцент
за наставно-научната област Право на европската унија.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната област Римско право.
–– Одлука за формирање на организационен одбор за 2. Меѓународна
конференција на Правниот факултет.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Тања Јовановска Стошиќ
под наслов: „Сослушување на странката, неопходност во скратената
постапка за остварување на правото за здравствено осигурување“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот
труд на кандидатот Петар Караѓулески под наслов „Соработката
на Интерпол, ООН и НАТО во борбата со современите форми на
тероризам во светот во 21 век“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Ален Реџеповски под наслов „Превенција во борба
против корупцијата“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Ристе Здравков под наслов „Јавната свест во борбата
против корупцијата“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Велко Страшевски под наслов „Признавање и извршување
на арбитражни одлуки“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Лилјана Мираковска под наслов: „Примена
на принципите на управување во органите на управата и нивното
позитивно и негативно влијание“.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/6 од 1.6.2015 г. од
студент Марија Беркова.
–– Одлука за признавање на испити на студент Арслан Омераѓиќ.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа од
студентот Марија Петрова под наслов: „Улогата на јавниот обвинител
во истрагата според новиот концепт на казнената постапка“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска
работа од студентот Валентина Пачарска под наслов: „Договорот од
Лисабон“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Mарија Милева под наслов: „Кривична одговорност на
правните лица“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Љубица Витанова под наслов: „Кривични дела против
животната средина и природата“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
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од студентот Розета Џамова под наслов: „Судско одмерување на
казната“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Татјана Илиевска под наслов: „Православното
христијанство како религија во Република Македонија“.
–– Одлука за одобрување на барање бр. 1005-22/8 од 1.6.2015 поднесено
од студент Ангела Николовска.
–– Одлука за одобрување на барање бр. 1005-22/7 од 1.6.2015 поднесено
од студент Стефанија Миленковска.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Дневен ред на 120. седница на ННС, одржана на 24.6.2015 год.
- Усвојување на записникот од 119. на ННС на Правен факултет
Наставна проблематика.
Донесување Одлука за избор на еден наставник во звање доцент за
наставно научната област Граѓанско право, според Универзитетски
билтен бр. 148, од 1.6.2015 година.
Донесување Одлука по објавената рецензијата на ракописот
со наслов „Практикум по менаџмент со човечки ресурси во
јавната администрација“ - од авторот доц. д-р Јадранка Денкова
Универзитетски билтен бр.148, 1.6.2015 година.
Донесување Одлука по објавената рецензијата на скрипта со наслов
„Менаџмент со човечки ресурси во јавната администрација“ - од
авторот доц. д-р Јадранка Денкова, Универзитетски билтен бр.148,
1.6.2015 година.
Донесување Одлука за формирање на програмски комитет за 2.
Меѓународна конференција на Правен факултет.
Донесување Одлука за формирање на комисија за упис на студенти
на прв циклус на студии на Правен факултет за учебната 2015/2016
година.
Донесување Одлука за обезбедување на хотелско сместување и
транспорт за учесници од странство на 2. Меѓународна конференција
на Правен факултет.
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Јавната свест во борбата
против корупцијата“ од кандидатот Ристе Здравков.
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Соработката на Интерпол,
ООН и НАТО во борбата со современите форми на тероризам во
светот во 21 век“ од кандидатот Петар Караѓулески.
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Превенција во борба против
корупцијата“ од кандидатот Ален Реџеповски.
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за
оценка на магистерски труд под наслов „Признавање и извршување
на арбитражни одлуки“ од кандидатот Велко Страшевски.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
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13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

магистерски труд под наслов „Кривичното дело трговија со луѓе, како
облик на организиран криминал во судската практика на Република
Македонија“ од кандидатот Милорад Анастасов.
Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд со наслов
„Платите и надоместоците од плата во транзицијата; проблеми и
тенденции“ од кандидат Тамара Тодевска.
Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд со
наслов „Транспарентност на финансирањето на политичките партии
и изборните кампањи“ од кандидат Ирена Поповска.
Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд со наслов
„Одговорноста на гарантот според македонското право и судска
практика“ од кандидат Катерина Гуркова.
Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд со наслов
„Позитивните и негативните последи од примената на Законот за
стекнување на државјанство во Република Македонија“ од кандидат
Елена Ѓорѓиева.
Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд со наслов
„Системот на кривичните санкции во Република Македонија и нивното
влијание врз сузбивањето на криминалитетот преку компаративна
анализа со другите правни системи“ од кандидат Марија Костова.
Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд со наслов
„Улогата на меѓународната организација на трудот во креирањето
на меѓународните стандарди на трудот“ од кандидат Слободан
Ивановски.
Барања од студенти од прв циклус.
Барања од студенти од втор циклус.

Донесени одлуки на 120. седница
–– Одлука за избор на д-р Mарија Амповска во звање доцент за наставнонаучната област Граѓанско право.
–– Одлука за усвојување на рецензијата за ракописот „Практикум по
менаџмент со човечки ресурси во јавната администрација“ од авторот
доц. д-р Јадранка Денкова.
–– Одлука за усвојување на рецензијата за ракописот – скрипта со
наслов „Менаџмент со човечки ресурси во јавната администрација“
од авторот доц. д-р Јадранка Денкова.
–– Одлука за формирање на програмски комитет за 2. Меѓународна
конференција на Правниот факултет.
–– Одлука за формирање Конкурсна комисија, за упис на студенти
на прв циклус студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2015/2016 година.
–– Одлука за обезбедување на сместување и превоз на учесници за
Втората меѓународната научна конференција: Општествените
промени во Глобалниот свет.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ристе Здравков под
наслов: „Јавната свест во борбата против корупцијата“.
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–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Петар Караѓулески
под наслов: „Соработката на Интерпол, ООН и НАТО во борбата со
современите форми на тероризам во светот во 21 век“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ален Реџеповски под
наслов: „Превенција во борба против корупцијата“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Велко Страшевски под
наслов: „Признавање и извршување на арбитражни одлуки“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Милорад Анастасов под наслов „Кривичното дело
трговија со луѓе, како облик на организиран криминал во судската
практика на Република Македонија“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Тамара Тодевска под наслов: „Платите и надоместоците
од плата во транзицијата: проблеми и тенденции“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Ирена Поповска под наслов: „Транспарентност на
финансирањето на политичките партии и изборните кампањи“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Катерина Ѓуркова под наслов: „Одговорноста на
гарантот според македонското право и судска практика“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Елена Ѓорѓиева под наслов: „Позитивните и
негативните последи од примената на Законот за стекнување на
државјанство во Република Македонија“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Марија Костова под наслов: „Системот на
кривичните санкции во Република Македонија и нивното влијание
врз сузбивањето на криминалитетот преку компаративна анализа со
другите правни системи“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Слободан Ивановски под наслов: „Улогата
на меѓународната организација на трудот во креирањето на
меѓународните стандарди на трудот“
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/9 од 5.6.2015 г. од
студент Горан Иликовски.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/10 од 19.6.2015 г. од
студент Јулијана Донева Митева.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/11 од 19.06.2015г. од
студент Тане Димовски;
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/20 поднесено од
Аљоша Кацаров, редовен студент на Правни студии – Штип.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/18 поднесено од
Андреј Митевски, редовен студент на Правни студии – Штип.
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–– Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на студент Александар Апостоловски.
–– Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга и признавање
на испити на студент Марија Митева.
–– Предлог-одлука за признавање на испити на студент Мери Стојанова.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Димитар Паневски под наслов: „Главна расправа во
ЗКП“, и за ментор е одреден доц. д-р Олга Кошевалиска.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Моника Мушевска под наслов: „Истрагата во новиот
закон за кривична постапка“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Сунчица Петрова под наслов: „Доказни средства“, и за
ментор е одреден наслов.вон.проф. д-р Лазар Нанев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Александар Димковски под наслов: „Должности
на државата прекршител“, и за ментор е одреден доц. д-р Љупчо
Сотироски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Аљоша Сребреновски под наслов: „Етничкиот
национализам на Балканот“, и за ментор е одреден доц. д-р Страшко
Стојановски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Делче Постолов под наслов: „Извори на правото на ЕУ“, и
за ментор е одреден доц. д-р Љупчо Сотироски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Стојанче Митев под наслов: „Заштита на правото на
сопственост – сопственички тужби“, и за ментор е одреден проф. д-р
Војо Беловски.
–– Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1002-30/4 од
9.6.2015 година од Александар Јованов – студент на втор циклус.

1.
2.
3.
4.
5.
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Дневен ред на 121. седница на ННС, одржана на 6.7.2015 год.
- Усвојување на записникот од 120. на ННС на Правен факултет
Наставна проблематика.
Донесување Одлука за започнување на постапка за избор на декан на
Правен факултет.
Донесување Одлука за избор на еден асистент-докторанд за научната
област Казнено право, според Универзитетски билтен бр. 149, од
15.6.2015 година;
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 22.6.2015 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научна област Римско право;
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научна област Римско
право, според Конкурс од 22.6.2015 година.

Годишен извештај

6. Донесување Одлука за дополнување на листа за дипломски труд/
завршен испит за учебната 2014/2015 година.
7. Донесување одлуки за признавање на испити на втор циклус на
студенти кои дипломирале на Правосудна насока на Правен факултет.
8. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Мирно (алтернативно) решавање на
работните спорови во Република Македонија“ од кандидатот Илчо
Петровски.
9. Донесување Одлука по Барање од Факултет за медицински науки
дел. бр. 2003-160/1 од 23.6.2015 г.
10. Донесување Одлука по Барање од Земјоделски факултет дел. бр.
1303-14/6 од 5.6.2015.
11. Барања од вработени.
12. Барања од студенти од прв циклус.
Донесени одлуки на 121. седница
–– Одлука за започнување на постапка за утврдување на еден или повеќе
кандидати за избор на декан на Правен факултет.
–– Одлука за избор на м-р Елена Максимова за асистент-докторанд за
научната област Казнено право.
–– Одлука за утврдување на кандидати по конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Римско право,
и тоа д-р Димитар Апасиев.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Римско право.
–– Одлука за дополнување на листата на теми за дипломски труд/
завршен испит за учебната 2014/2015 на Правен факултет.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Благоја
Димитровски.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Билјана
Иванова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Бојана
Ристова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Ванчо
Василевски.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Верче
Миткова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Габријела
Атанасова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Драгана
Димитровска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Данче
Јованова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Драган
Мустачки.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Душко
Петров.
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–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Драган
Торов.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Елена
Герасимова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Зорица
Јовановска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Златан
Пецев.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Здравко
Стојановски.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Ивана
Давитковска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Ивана
Досева.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Ивана
Дујовска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Иванка
Тушкаловска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Јордан
Илиевски.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Кристина
Митева.
–– 2Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Катерина
Трајкова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Лазар
Лазаров.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Љупчо
Грков.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Луција
Кашуба.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Милорад
Анастасов.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Марина
Ангеловска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Марина
Глигорова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Марјан
Митевски.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Милена
Петкова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Марија
Томиславова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Олгица
Николова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Панче
Андов.
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–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Петар
Глигоров.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Роза
Захариева.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Славица
Давиткова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Станка
Јованова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Сашко
Кожинков.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Сања
Начкова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Софија
Петреска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Симон
Рибарев.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Слаѓан
Спасовски.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Сузана
Тарбук.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Томислав
Парчеклиев.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Фросина
Серафимовска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Александра
Драган Анастасова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Александра
Младен Анастасова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Борче
Петров.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Виктор
Ангеловски.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Валерија
Атанасовска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Владимир
Игнатов.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Грозданка
Јованова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Дарко
Мајхошев.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Даниела
Методи Иванова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Емилија
Галабовска Биљарска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Зоранчо
Трајчев.
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–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Игор
Ефремов.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Игор
Мирчовски.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Ивана
Ристеска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Илија
Ројковски.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Јасмина
Анѓеловска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Кирил
Тимов.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Катица
Шкариќ.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Лидија
Давкова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Марија
Величкова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Маринела
Јовановска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Марија
Ристова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Мишко
Чолаков.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Соња
Јованова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Сибел
Сејфединова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Тамара
Тодевска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Александар
Костадинов.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Александра
Станојковска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Александар
Стојанов.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Благица
Илиева.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Бојана
Мишева.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Влатко
Нацев.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Горан
Ѓоревски.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Габриела
Кајева.
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–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Горан
Петровски.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Дејан
Велинов.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Даниела
Ѓурова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Даниела
Кирчо Иванова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Даниела
Ристова Петковска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Зоранчо
Пурески.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Илија
Здравев.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Ивана
Ивановска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Ивана
Костова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Ирена
Петрова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Јована
Саздова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Катерина
Бурлијоска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Катерина
Ѓоргиева.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Катерина
Крушарска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Катерина
Митревска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Леа Хари.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Македонка
Илијева.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Марија
Јованова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Мартин
Јордевски.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Мартина
Митевска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Магдалена
Николова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Марија
Поповска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Мартина
Ристеска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Маријана
Рогожарска .
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–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Наталија
Иванова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Наташа
Миладинова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Надица
Стојанова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Петар
Караѓулески.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Павлинче
Насевска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Сања
Ивановска.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Сања
Костадинова.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Сања
Коцева.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Слаѓана
Митева.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Стојан
Парчеклиев.
–– Одлука за признавање на испити на втор циклус на студент Филип
Казанџиски.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Илчо Петровски под наслов „Мирно (алтернативно)
решавање на работните спорови во Република Македонија“.
–– Одлука за вршење на високообразовна дејност на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип во учебната
2015/2016 година на проф. д-р Јован Ананиев.
–– Одлука за одобрување на финансиски средства во висина од 50 евра
во денарска противредност на доц. д-р Борка Тушевска за котизација
за учество со презентирање на труд на Втората меѓународна научна
конференција: Општествените промени во глобалниот свет, која ќе
се одржи од 3-5 септември на Правниот факултет во Штип.
–– Одлука за одобрување на финансиски средства во висина од 100 евра
во денарска противредност на проф. д-р Јован Ананиев за котизација
за учество со презентирање на труд на Втората меѓународна научна
конференција: Општествените промени во глобалниот свет, која ќе
се одржи од 3-5 септември на Правниот факултет во Штип.
–– Одлука за одобрување на финансиски средства во висина од 100 евра
во денарска противредност на доц. д-р Јадранка Денкова за котизација
за учество со презентирање на труд на Втората меѓународна научна
конференција: Општествените промени во глобалниот свет, која ќе
се одржи од 3-5 септември на Правниот факултет во Штип.
–– Одлука за одобрување на финансиски средства во висина од 50 евра во
денарска противредност на доц. д-р Олга Кошевалиска за котизација
за учество со презентирање на труд на Втората меѓународна научна
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конференција: Општествените промени во глобалниот свет, која ќе
се одржи од 3-5 септември на Правниот факултет во Штип.
Одлука за одобрување на финансиски средства во висина од 100
евра во денарска противредност на доц. д-р Страшко Стојановски за
котизација за учество со презентирање на труд на Втората меѓународна
научна конференција: Општествените промени во глобалниот свет,
која ќе се одржи од 3-5 септември на Правниот факултет во Штип.
Предлог - одлука за префрлување од една единица на друга на студент
Стефан Јанев.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Анита Бојчова под наслов: „Пренесување на правото од
интелектуална сопственост во Република Македонија“, и за ментор е
одреден проф. д-р Стеван Алексоски.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Перица Паневски под наслов: „Спорот за името и
привремената спогодба помеѓу Р.Македонија и Р.Грција од 1995
година“, и за ментор е одреден доц. д-р Страшко Стојановски.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен
испит од студентот Златан Руждиќ под наслов: „Оправданоста на
алтернативните мерки во казнениот систем“, и за ментор е одреден
доц. д-р Олга Кошевалиска.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Јасмина Донева под наслов: „Скратена постапка“, и за
ментор е одреден наслов.вон.проф. д-р Лазар Нанев.
Дневен ред на 122. седница на ННС, одржана на 18.8.2015 год.
- Усвојување на записникот од 121. на ННС на Правен факултет
Наставна проблематика.
Донесување Одлука за утврдување на еден или повеќе кандидати за
избор на декан на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип.
Донесување Одлука за утврдување на предлог кандидати за избор на
проректори на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научна област Наука за управата.
Донесување Одлука за формирање на комисија за упис на студенти
на втор циклус на Правен факултет во учебната 2015/2016 година.
Донесување Одлука за измена и дополнување на покриеноста на
настава за прв циклус за зимски и летен семестар за учебната
2015/2016 година.
Донесување Одлука за покриеност на наставата за трет циклус за
учебната 2015/2016 година.
Донесување Одлука за усвојување на рецензентски извештај за оценка
на магистерски труд под наслов „Мирно (алтернативно) решавање на
работните спорови во Република Македонија“ од кандидатот Илчо
Петровски.
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9. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд со наслов „Криминалистичко значење на балистичките
експертизи и ДНК – анализи во расветлување на убиства извршени
со огнено оружје“ од кандидат Горан Ѓоревски.
10. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Репресија на државата во случаите на
кривичните дела против службената должност“ од кандидат Дарко
Мајхошев.
11. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Казнено правната политика на РМ во
случај на кривични дела поврзани со злоупотреба на постапката за
стечај“ од кандидат Кристина Балабанова.
12. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Мобингот во државниот и јавниот
сектор (законска поставеност, сегашна состојба и перспективи)“ од
кандидат Сашко Колевски.
13. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Надлежноста на меѓународниот
кривичен суд vs. надлежноста на националните судови во случај на
меѓународно кривично дело“ од кандидат Слаѓана Митева.
14. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Вработување и еднакви можности на
жените и мажите во Министерството за внатрешни работи на РМ“ од
кандидат Томе Стојанов.
15. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под
наслов „Заштита на правата на потрошувачите низ призмата на
Народниот правобранител“ од кандидат Елена Ѓоргоноска Маневска.
16. Барања од вработени.
17. Барања од студенти на прв циклус.
18. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 122. седница
–– Одлука за утврдување на еден пријавен кандидат за избор на Декан
на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, и
тоа проф. д-р Јован Ананиев
–– Одлука за утврдување на предлог – кандидати за избор на проректори
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, и ги утврди проф. д-р Дејан
Мираковски – вонреден професор на Машински факултет и доц. д-р
Кирил Барбареев – доцент на Факултет за образовни науки.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно – научната област Наука за управата.
–– Одлука за формирање на комисија за запишување на студенти на
втор циклус на студии на студиските програми на Правен факултет
за учебната 2015/2016 година .
–– Одлука за измена и дополнување на одлуката дел. бр. 1102-152/6
од 12.05.2015 година за покриеноста на наставата за прв циклус на
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студии (зимски и летен семестар) за учебната 2015/2016 година на
Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за покриеноста на наставата за трет циклус на студии (зимски
и летен семестар) за учебната 2015/2016 година на Правен факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Илчо Петровски под
наслов: „Мирно (алтернативно) решавање на работните спорови во
Република Македонија“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Горан Ѓоревски под наслов „Криминалистичко значење
на балистичките експертизи и ДНК – анализи во расветлување на
убиства извршени со огнено оружје“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Дарко Мајхошев под наслов „Репресија на државата во
случаите на кривичните дела против службената должност“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Кристина Балабанова под наслов „Казнено правната
политика на РМ во случај на кривични дела поврзани со злоупотреба
на постапката за стечај“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Сашко Колевски под наслов „Мобингот во државниот
и јавниот сектор (законска поставеност, сегашна состојба и
перспективи)“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот
труд на кандидатот Слаѓана Митева под наслов „Надлежноста на
меѓународниот кривичен суд vs. надлежноста на националните судови
во случај на меѓународно кривично дело“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Томе Стојанов под наслов „Вработување и еднакви
можности на жените и мажите во Министерството за внатрешни
работи на РМ“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Елена Ѓоргоноска под наслов: „Платите и
надоместоците од плата во транзицијата: проблеми и тенденции“.
Одлука за активирање на студии на насока Правосудна – Штип за
студент Ивона Панковска.
Одлука за префрлување од друг универзитет и признавање на испит
за студент Бона Маневска Лешкова.
Одлука за одобрување на барањето и промена на статусот на сту
дентот од редовен во вонреден, на насоката Правосудна – Штип за
студент Биљана Пешовска.
Одлука за одобрување на барањето и промена на статусот на сту
дентот од редовен во вонреден, на насоката Правни студии – Струмица
за студент Надица Ајтова.
Одлука за признавање на активностите од остварената Еразмус
мобилност на студент Бојана Трајчева.
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–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска
работа од студентот Дејан Пешовски под наслов: „Институционална
поставеност на ЕУ“, и за ментор е одреден доц. д-р Дејан Маролов.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Милан Лазаревски под наслов: „Одговорноста на
државните и јавните службеници“, и за ментор е одреден доц. д-р
Јадранка Денкова.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Рената Ѓоргиевска под наслов: „Бипартитен и трипартитен
социјален дијалог“, и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Анета Паунова под наслов: „Остварување на заштита на
правата, обврските и одговорностите од работен однос“, и за ментор
е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Данче Јанкова под наслов: „Споредба на одредбите од
закон за работни односи со одредбите од колективните договори во
однос на работното време пауза и одмор“, и за ментор е одреден доц.
д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Деспина Пановска под наслов: „Пензиски систем на РМ“,
и за ментор е одреден доц. д-р Андон Мајхошев.
–– Предлог – мислење одобрување на барањето за ослободување од
надоместок за продолжување на рокот за студирање на втор циклус
во износ од 12.000 денари по истекот на крајниот рок за студирање од
договорот, на студентот на втор циклус Јовица Страшевски.

1.
2.
3.
4.
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6.

7.
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Дневен ред на 123. седница на ННС, одржана на09.9.2015 год.
- Усвојување на записникот од 122. на ННС на Правен факултет;
Наставна проблематика;
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 21.8.2015 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно – научна област Наука за управата;
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите звања за наставно – научната област Наука
за управата според конкурс објавен на ден 21.8.2015 година;
Донесување Одлука за замена на член во дисциплинска комисија на
Правен факултет;
Донесување Одлука за замена на одговорен уредник на Годишниот
зборник на Правен факултет;
Донесување Одлука за определување на одговорно лице за
истакнување на соопштенија на веб страната на Правниот факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за зимски семестар во
учебната 2015/2016.
Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Надлежноста на меѓународниот
кривичен суд“ од кандидат Слаѓана Митева;
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8. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Мобинг во државниот и јавниот
сектор (законска поставеност, сегашна состојба и перспективи)“ од
кандидат Сашко Колевски;
9. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена на
магистерскиот труд под наслов „Репресија на државата во случаевите
на кривичните дела против службената должност“ од кандидат Дарко
Мајхошев;
10. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Фактори кои влијаат за развод на брак и
последици од разводот и компаративните показатели во соседството“
од кандидат Катерина Бурлијовска;
11. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Комуникацијата како услов за успешна
реформа во судството – компаративна анализа пред и по воведување
на АКМИС (автоматизиран информационен систем за управување со
судските предмети)“ од кандидат Иван Стојанов.
12. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Криминалистичко и кривично-правно
значење на реконструкцијата и увидот кај кривично дело - убиство“
од кандидат Надица Стојанова.
13. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд под наслов „Правата на жената во политичката
сфера – македонско и меѓународно искуство“ од кандидат Дана
Николов Кироска.
14. Разгледување на пријава на тема за магистерски труд под наслов
„Казнено правна помош во кривичната материја“ од кандидат Сања
Карчева.
15. Разгледување на пријава на тема за магистерски труд под наслов
„Видови на колективни договори и нивниот меѓусебен однос“ од
кандидат Васко Николов.
16. Барања од вработени.
17. Барања од студенти на прв циклус.
18. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 123. седница
–– Одлука за утврдување на кандидати по конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно – научната област Наука за
управата, и тоа д-р Јадранка Денкова.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно – научната област Наука за
управата.
–– Одлука за замена на член во дисциплинската комисија на Правен
факултет.
–– Одлука за замена на одговорен уредник на Годишен зборник на
Правен факултет.
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–– Одлука за определување на одговорно лице за истакнување на
соопштенија на веб-страницата на Правен факултет за зимски
семестар 2015/2016 година.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Слаѓана Митева под
наслов: „Надлежноста на меѓународниот кривичен суд“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Сашко Колевски
под наслов: „Мобингот во државниот и јавниот сектор (законска
поставеност, сегашна состојба и перспективи)“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Дарко Мајхошев под
наслов: „Репресија на државата во случаите на кривичните дела
против службената должност“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Катерина Бурлијовска под наслов „Фактори кои
влијаат за развод на брак и последици од разводот и компаративните
показатели во соседството“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Иван Стојанов под наслов „Комуникацијата како услов
за успешна реформа во судството – компаративна анализа пред и по
воведувањето на АКМИС (автоматизиран информационен систем за
управување со судските предмети)“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Надица Стојанова под наслов „Криминалистичко
и кривично – правно значење на реконструкцијата и увидот кај
кривично дело - убиство“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Дана Николов Кироска под наслов „Правата на жената во
политичката сфера – македонско и меѓународно искуство“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Сања Карчева под наслов: „Казнено правна помош во
кривичната материја“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Васко Николов под наслов: „Видови на колективни
договори и нивниот меѓусебен однос“.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Ана Никодиновска
Крстевска во деновите 16.9.2015 год. до 18.9.2015 година поради
учество на меѓународна конференција со наслов „Contemporary
Security Paradigms and Challenges: Тheory and Practice“ која ќе се
одржи во Охрид.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта под наслов
Договорно право, од авторот доц. д-р Борка Тушевска
–– Одлука за активирање на студии на насока Применета политика и
дипломатија – Кочани за студент Александар Петров.
–– Одлука за активирање на студии на насока Јавна администрација –
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Кочани за студент Емилија Митрова.
–– Одлука за активирање на студии на насока Јавна администрација –
Кочани за студент Наташа Михаиловска.
–– Одлука за активирање на студии на насока Правни студии – Штип за
студент Сунул Абдулов.
–– Одлука за активирање на студии на насока Правосудна насока – Штип
за студент Славче Стојанов.
–– Одлука за активирање на студии на насока Применета политика и
дипломатија, модул Европско право – Кочани за студент Јунус Ершад
Биринџи.
–– Одлука за активирање на студии на насока Правосудна – Кочани за
студент Невенка Темелков.
–– Одлука за активирање на студии на насока Правосудна – Кочани за
студент Сања Велинова.
–– Одлука за одобрување на барањето бр. 1005 – 11/21 поднесено од
Елена Орцева, редовен студент на Правни студии - Струмица, за
одобрување на поништување на испитот по предметот Облигационо
право полаган на 18.6.2015 година (јунска втора сесија 2015) и
повторно завршно оценување за повисока завршна оценка.
–– Предлог - одлука за префрлување од една единица на друга во рамките
на УГД за студент Стефан Јанев.
–– Предлог - одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити за студент Корнелија Илиевска.
–– Предлог – одлука за префрлување од една единица на друга во рамките
на УГД за студент Берхан Кадриев.
–– Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити за студент Ана Костуранова.
–– Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити за студент Александра Трајкова.
–– Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити за студент Ванчо Димитриев.
–– Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити за студент Велика Никова.
–– Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити за студент Елизабета Делева.
–– Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити за студент Елена Шопчева.
–– Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити за студент Зорица Милошевска.
–– Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити за студент Ивона Панковска.
–– Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити за студент Јунус Ершад
Биринџи.
–– Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити за студент Маја Митева.
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–– Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити за студент Невенка Темелков.
–– Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити за студент Сања Велинова.
–– Предлог – одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити за студент Ташка Николова.
–– Одлука за промена на статусот на студентот од редовен во вонреден
за студент Стефан Антоновски.
–– Одлука за промена на статусот на студентот од редовен во вонреден
за студент Сања Велинова.
–– Одлука за промена на статусот на студентот од редовен во вонреден
за студент Сања Нацева.
–– Предлог – одлука за префрлување од друг универзитет за студент
Александар Џамбазов.
–– Предлог – одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити за студент Бојан Камчев.
–– Предлог – одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити за студент Јулија Санева.
–– Предлог – одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити за студент Маријан Коцевски.
–– Предлог – одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити за студент Филип Тасев.
–– Предлог – одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити за студент Маноил Гаштарски.
–– Предлог – одлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити за студент Радмила Кимова.
–– Предлог – одлука за признавање на испити за студент Викторија
Атанасова.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Дамир Куртовиќ под наслов: „Создавање на меѓународното
право – спроведување на договори, повлекување, прекинување или
суспензија“, и за ментор е одреден доц. д-р Љупчо Сотироски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Емилија Чобанова под наслов: „Правосудна полиција
според новиот ЗКП“, и за ментор е одреден наслов.вон.проф д-р
Лазар Нанев.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Мариана Ангелова под наслов: „Предности и недостатоци
во функционирањето на граѓанските организации во Република
Македонија“, и за ментор е одреден доц.д-р Страшко Стојановски
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Марија Беркова под наслов: „Забрана на принудната
работа“, и за ментор е одреден доц.д-р Андон Мајхошев.
–– Одлука за одобрување на барањето на студент Стојанче Митев.
–– Предлог - мислење за одобрување на барањето дел. бр. 1005-10/1 од
2.9.2015 година и ослободување од партиципација за студирање на
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–– Правен факултет како вонреден студент (паралелно студирање) за
студент Натали Заринска.
–– Одлука за активирање на прекинати студии на втор циклус на студент
Мартин Петков.
–– Предлог-мислење за одобрување на барањето бр.1002-82/35 од
17.7.2015 година од студентот на втор циклус Даниела Крнчески.
5. Постигнати резултати на студентите на единицата
- Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите
Септемвриска прва испитна сесија,2 014
Факултет
Правен
факултет
%

Вкупно
пријавени
376

ОЦЕНКА
5

6

178 108

7

8

9

10

42

22

9

11

47,3 28,7 11,17 5,85 2,39 2,92

Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014
Вкупно
Факултет
пријавени
Правен
факултет
%

204

ОЦЕНКА

134

806

51,06

Не се
Го
јавиле
положиле
на
испитот
испитот

8

9

10

67

89

24

9

6

4

5

132

1,96

2,45

64,7

ОЦЕНКА

Не се
Го
јавиле
положиле
на
испитот
испитот

5

6

7

8

9

10

61

49

10

7

3

0

4

69

0

2,99

51,49

9

10

Не се
јавиле
на
испитот

Го
положиле
испитот

111

59

9

602

1,12

74,6

Февруарска прва сесија, 2015

Правен
факултет
%

1,60

7

45,5 36,5 7,46 5,22 2,24

Вкупно
Факултет
пријавени

192

6

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014

Правен
факултет
%

5

5

32,8 43,6 11,7 4,41 2,94

Вкупно
Факултет
пријавени

Не се
Го
јавиле
положиле
на
испитот
испитот

ОЦЕНКА
5

6

195

150

7

8

125 157

24,1 18,6 15,5 19,4 13,7 7,32
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Февруарска втора сесија, 2015
ОЦЕНКА

Вкупно
Факултет
пријавени
Правен
факултет
%

1075

5

6

7

402

194

154

8

9

147 118

10
44

37,4 18,05 14,3 13,6 10,9 4,09

Не се
Го
јавиле
положиле
на
испитот
испитот
16

657

1,49

61,1

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015
ОЦЕНКА

Вкупно
Факултет
пријавени
Правен
факултет
%

354

5

6

7

8

9

10

157

99

49

26

8

5

44,3

27,9

13,8

7,3

2,2 1,41

Јунска прва испитна сесија, 2015
Факултет
Правен
факултет
%

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени
548

5

6

7

8

9

10

101

102

111

74

91

64

18,4

18,6 20,2 13,5 16,6 11,6

Јунска втора испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Правен
1275
факултет
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

435

255

224

34,1

20

17,5 13,7 8,24 4,31

175 105

10
55

Септемвриска испитна сесија, 2015
Факултет
Правен
факултет
%

466

Вкупно
пријавени

411

Не се
Го
јавиле
положиле
на
испитот
испитот
10

187

3

52,8

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот испитот
5

442

0,91

80,6

Не се
Го
јавиле
положиле
на
испитот
испитот
26

814

2,04

63,8
Го положиле
испитот

5

6

7

8

9

10

Не се
јавиле на
испитот

176

109

66

20

12

4

24

211

42,8

26,5

16,06

4,87

2,92

0,97

5,84

51,3
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Септемвриска (дополнителна) сесија,2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Правен
346
факултет
%

5

6

7

8

9

10

Не се
јавиле
на
испитот

123

103

35

18

6

3

58

165

16,7

47,6

ОЦЕНКА

35,5 29,7 10,1 5,2

1,73 0,87

Го
положиле
испитот

6. 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.

7. Издавачка дејност (зборници, книги)
Правниот факултетот 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 наставнички кадар
на Факултетот. Библиотеката (на Правниот факултет во Кочани и на
дисперзираните студии на Правниот факултет во Штип) располага со
вкупно 12.600 наслови од областа на правото, општествените науки,
комуникациите, новинарството и др.
Во академската 2014 година излезе од печат четвртиот број на
Годишен зборник на трудови на Правен факултет.
8. Научноистражувачка работа (проекти)
- Проекти кои се во тек во кои учествуваат вработените на
Факултетот.
Датум
од-до

од: 1.1.2014 до: 31.12.201

Позиција

Главен истражувач проф. д-р Јован Ананиев

Наслов на проектот

„Капацитет за партиципативност и транспарентност
при носење на одлуки во единици на локална
самоуправа во Источен плански регион”
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Опис на активностите во тек на проектот:
Домашни/меѓународни проекти
Со влегувањето во сила на новата легислатива за локалната самоуправа во РМ,
заради ефикасно управување на органите и телата на единиците на локалната
самоуправа се јавува потреба од нов пристап во начинот на одлучување.
Истражувањата укажуваат на потреба од зголемување на успешноста во
делувањето на локалните органи. Во овој контекст резултатите покажуваат
зголемена потреба на учество на граѓаните во процесот на носењето на одлуките.
Граѓаните сметаат дека на градоначалникот и советот на општината не им
се најважни потребите и интересите на граѓаните. Тие акцентот го ставаат на
недостаток на компетенции, присутност, љубезност и стручност на вработените
во единиците на локалната самоуправа. Во однос на иницијативите за носење на
одлуки, истите во голем дел се иницирани од страна на градоначалниците. Советот
е неприкосновен само во фазата на донесувањето, изгласувањето на одлуката. И
токму во оваа фаза доаѓаат до израз различните интереси, најчесто претставени
преку партиската припадност на советниците.Показателите од истражувањата
укажуваат на типично бирократска состојба, ниско ниво на разбирање и користење
на механизмите и принципите на добра управа, незадоволителна партиципација на
граѓаните во локалните процеси и недостаток на целна ориентација на управата
кон нивните потреби.
Според меѓународната Асоцијација на менаџерите на локалната самоуправа,
менаџерската улога на локалната самоуправа се остварува во четири области:
Управување со човечки ресурси, Управување со промени, Воспоставување
и негување на односи на соработка и јавност и публицитет. Оваа Асоцијација
ги дефинира основите елементи што ја сочинуваат локалната самоуправа,
ориентацијата кон акција, поврзаноста со граѓаните, автономијатата и
претприемништвото, ориентација кон вработените, градње на вредносен систем,
мисија, цели и компетентност, структура и политички односи. Во целост
заклучоците од досегашните истражувања се дека не постои разбирање за
потребата за промени, отсуствуваат организациски способности за спроведување
на промените, што значи дека процесот на воведување на добра управа на
локално ниво се соочува со голем број на видливи и невидливи отпори. Оттука за
ефикасно менаџирање во единиците на локалната самоуправа на РМ неопходни
се промени во насока на обезбедување на расположливи човечки ресурси и
материјално технички средства за да можат да одговорат на барањата на граѓаните
за поквалитетни услуги. Исто така, треба да се обезбедат услови за вклучување
на граѓаните во процесот на одлучување.
Датум
од-до

Двегодишен проект – од 27.11.2014

Позиција

Главен истражувач вон.проф. д-р Војо Беловски

Наслов на проектот
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„Кадровскиот капацитет, потребите и развојните
потенцијали на малите и средни бизниси во
источниот регион базирани на знаење“

Годишен извештај

Опис на активностите во тек на проектот:

За потребите на проектот, истражувачкиот тим спроведе истражување
на терен реализирано преку следниот инструментариум: интервју и анкета. Со
членовите на органот на управување во бизнис секторот (мали и средни трговски
друштва) беше спроведено интервју на база на што беа собрани податоците за
идните перспективи на малите и средни претпријатија во источниот регион, со
цел да се утврдат нивните кадровски потреби на полето на образованието, растот
и развојот на компанијата.
Во текот на овој периодот од проектот, беше спроведено анкетно испитување
на база на конректни прашања кои беа во корелација со главната хипотеза на
ова истражување. Анкетното спроведување беше реалзиирано врз 100 мали и
средни трговски друштва. Преку анкетниот прашалник се сумираа одговори од 12
прашања. Одговорите од прашалникот се сумирани и структурирани во табеларен
приказ, а процентите од резултатите се презентирани и во фрагички пити.

9. Објавени трудови
- Објавени трудови од вработените на единицата
1.Проф. д-р Јован Ананиев
1. Denkova, Jadranka and Ananiev, Jovan and Dzamtoska-Zdravkovska,
Suzana (2015) The role of the administration in the process of the
decision making in the local self government in the Republic of
Macedonia. Человек в глобальном мире, материалы Международной
научной конференции (Воронеж, 18–20 мая 2015 г.). pp. 327-332.
ISSN ISBN 978-5-9273-2207-7 Item not available from this repository.
2. Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan and Nikodinovska Krstevska,
Ana (2015) Between Religion and Nation: The Identity of Makedonci
muslimani in Republic of Macedonia. International Journal of Sciences:
Basic and Applied Research (IJSBAR), 20 (2). pp. 194-201. ISSN 23074531
3. Ananiev, Jovan and Denkova, Jadranka and Nikodinovska
Krstevska, Ana (2015) Rule of Law and Inclusion in the Republic
of Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied
Research, 19 (2). pp. 428-435. ISSN 2307-4531
4. Nikodinovska Krstevska, Ana and Ananiev, Jovan and Stojanovski,
Strasko (2015) The Ukraine Crisis and New Security Challenges for
Euro Atlantic Integrations. International Journal of Sciences: Basic and
Applied Research (IJSBAR), 20 (1). pp. 254-259. ISSN 2307-4531
5. Ananiev, Jovan and Poposka, Zaneta (2014) Participation and AntiDiscrimination Based Local Strategic Documents – Case of Macedonian
Municipalities. Lex Localis- Journal of Local Self- Government, 12 (3).
pp. 575-590. ISSN 1581- 5374
6. Ananiev, Jovan and Grizo, Melina and Dzamtoska-Zdravkovska,
Suzana (2014) Концепт и историски развој на политичката
пропаганда во глобален контекст. Списание на научни трудови
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Петта Меѓународна научна конференција «Меѓународен дијалог:
Исток - Запад» (Култура, Славјанство и Економија), 1 (1). pp. 11-15.
ISSN (print) 1857-9299 (online) 1857-9302
Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon and Ananiev,
Jovan (2014) Анализа на дискурсот поврзан со перцепцијата
на студентите за печатените медиуми во Република
Македонија. Списание на научни трудови Петта Меѓународна научна
конференција «Меѓународен дијалог: Исток - Запад» (Култура,
Славјанство и Економија), 1 (1). pp. 125-130. ISSN (print) 1857-9299
(online) 1857-9302
Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan and Denkova,
Jadranka (2014) The multiethnic coexistence on the Balkans. Journal pf
Process Management - New Tehnologies International (JPMNT), 2 (2).
pp. 70-76. ISSN 2334-735x
Ananiev, Jovan (2014) Концепти и техники на убедување и
манипулација во текот на изборната кампања. Општествените
промени во глобалниот свет“- Зборник на трудови од меѓународна
конференција, 2. pp. 697-715.
Ananiev, Jovan (2014) Главни истражувачки наоди на
дискриминацијата во огласите за вработување во Република
Македонија. Годишен зборник 2014, 4. ISSN 1857- 8713
Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko (2014) Дигитализация
демократии- новая форма коммуникации в политической сфере. In:
Международной научно-политической конференции: Интернет,
Власть и Политика, 15-17 Nov 2013, Кемерово, Россия.
Grizo, Melina and Ananiev, Jovan (2014) The Policy of the European
Union toward the Yugoslav Successor States 1996–1999: Stabilization
through Regional Cooperation. New Balkan Politics, 16/14 (16). ISSN
1409-8709
Ananiev, Jovan (2014) Participative democracy in transition countries.
The Macedonian case. GRIN Academic Publishing, Munich, Germany.
ISBN 978-3-656-87075-3

2. Доц. д-р Дејан Маролов
1. Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan (2015) The Balkan Muslim
discourse: Identity among the Muslims of Slavic origin. New Balkan
Politics, 17. ISSN 1409-8709
2. Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2015) The Balkan Wars
through the Prism of the Wider Theoretical Framework of the Concept of
the “Security Dilemma”. Balkan Social Science Review, 5. ISSN 18578772
3. Aleksoski, Stevan and Marolov, Dejan (2015) Ethnic Conflict as a Social
Phenomenon - Reasons and Anatomy of Conflict.International Journal of
Sciences: Basic and Applied Research, 21. pp. 206-213. ISSN 2307-4531
4. Marolov, Dejan (2015) The relations between Macedonia and
Serbia. Romanian Journal of History and International Studies, 2 (1). pp.
117-128. ISSN 2360 – 638X
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5. Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan and Ananiev,
Jovan (2014) Macedonian Question Reframed: Politics, Identity and
Culture in Republic of Macedonia. Balkan Social Science Review, 4. pp.
295-323. ISSN 1857- 8772
6. -Marolov, Dejan (2014) The Euro-Atlanticaspirations of the Republic
of Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied
Research, 13 (1). pp. 268-273. ISSN 2307-4531
7. -Marolov, Dejan (2014) Theoretical and Legal Framework of Foreign
Policy the Example of the Republic of Macedonia - Official EU Candidate
Country. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research,
13 (1). pp. 260-267. ISSN 2307-4531
8. -Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2014) About the Terms
“Yugoslavia” “Balkanization” and “Third Balkan War”. International
Journal of Sciences: Basic and Applied Research. ISSN 2307-4531
3. Доц. д-р Димитар Апасиев
1. 2015 = Римско право – Практикум (Кодификациите на Римското
право); Учебно помагало објавено на е-Библиотека; бесплатно
електронско издание на државниот Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип; ISBN: 978-608-244-191-7; Линк: www.e-lib.ugd.edu.mk [136
стр.]
2. 2015 = Римско право – Скрипта (Правосудниот систем во времето
на Кралството); Учебно помагало објавено на е-Библиотека;
бесплатно електронско издание на државниот Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип; ISBN: 978-608-244-190-0; Линк: www.e-lib.ugd.edu.
mk [102 стр.]
3. 2015 = Quaestio Maiestatis – Сућење пред Мајестатском квесцијом
као редовним римским кривичним судом; рецензиран коавторски
труд (со проф. д-р Марија Игњатовић, Ниш); објавен во тематскиот
зборник на трудови од меѓународната конференција „Правни систем
и заштита од дискриминације“ (Зборник радова - Прва свеска); (The
Legal System and Protection against Discrimination – Collection of
papers, Vol. I); Универзитет у Приштини (Косово), са привременом
седиштем у Косовској Митровици; Косовска Митровица; стр. 447–
462 [15 стр.]
4. 2015 = Stoicism and its Influence on the Roman Law; двојно рецензиран
коавторски научен труд на англиски јазик (со доц. д-р Трајче
Стојанов); објавен во индексираното меѓународно списание IJSBAR –
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research во издание
на GSSRR – Global Society of Scientific Research and Researchers
(Kingdom of Jordan); ISSN: 2307-4531, Volume 23, No. 1, pp. 88-92 [6
стр.]; 2.VI.2015; Identification number: 4050; Целосен линк за пристап:
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=ar
ticle&op=view&path%5B%5D=4050&path%5B%5D=2338
5. 2015 = Медиумите и човековите права – политички и правни аспекти
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6.

7.

8.

9.

(Работничките права на македонските новинари); рецензиран
труд објавен во Зборникот од Меѓународната научна конференција
„Човекот во глобалниот свет“ [Материалы Международной научной
конференции “Человек в глобальном мире” – Министерство
образования и науки РФ, Федеральное Государственное Бюджетное
Образовательное Учреждение Высшего Профессионального
Образования «Воронежский Государственный Университет»];
во организација на Државниот универзитет Вороњеж (Русија)
и Државниот универзитет „Гоце Делчев“ – Штип (Македонија),
Вороњеж, Руска Федерација
2015 = Ius Militare – Military Courts in the Roman Law (I); двојно
рецензиран научен труд на англиски јазик објавен во индексираното
меѓународно списание IJSBAR – International Journal of Sciences: Basic
and Applied Research во издание на GSSRR – Global Society of Scientific
Research and Researchers (Kingdom of Jordan); ISSN: 2307-4531,
Volume 21, No. 1, pp. 389-397 [9 стр.]; 15.IV.2015; Identification number:
4090; Линк за пристап: http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBa
sicAndApplied&page=article&op =view&path[]=4090&path[]=2347
2015 = Правото на штрајк и неговото остварување во практиката;
научен труд објавен во Стручното месечно списание „Правник“
/ Legal Journal ‘PRAVNIK’, Бр. 275 (Год. XXIV, март 2015); ISSN:
1409-5238; стр. 50–54; Издавач: Здружение на правници на РМ /
Macedonian Lawyers Association, www. mla.org.mk; Скопје; [12 стр.]
2014 = Римските воени судови (I дел); рецензиран труд УДК.
354.3 (37); Годишен зборник на Правниот факултет при државниот
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 2013/2014, Yearbook 2013/14 Faculty of Law, Goce Delcev University – Stip; Volume IV, Год. 4, 2014;
ISSN: 1857-8713; стр. 37–53 [16 стр.]; Линк: https://eprints.ugd.edu.
mk/cgi/ users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=13050
2014 = Еволуција на ноксалната одговорност од римското право во
одговорност за друг во современото македонско право; рецензиран
коавторски труд (со ас. м-р Марија Амповска), јавно презентиран
на Втората меѓународна научна конференција „Влијанието на
научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“ и
објавен во Зборник под УДК: 347.515(37:497.7); Универзитет ЕвроБалкан – Институт за дигитална форензика, Дом на АРМ - Скопје

4.Вон. проф. д-р Војо Беловски
1. Belovski, Vojo and Majhosev, Andon and Mustacki, Dragan (2015) Legal
significance and protection of possession in the Republic of Macedonia.
(JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies,
International, 3 (2). pp. 80-89. ISSN 2334-7449 (Online)
2. Ampovska, Marija and Belovski, Vojo (2015) The meaning of the
employers’ liability provisions for raising the level of workers safety.
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 19 (1).
pp. 410-417. ISSN 2307-4531
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3. Belovski, Vojo and Angelovska, Marina (2015) Expertise as evidence in
civil procedure. Journal of Process Management – New Technologies,
International, 3 (1). pp. 108-115. ISSN 2334-7449
4. Gligorova, Marina and Belovski, Vojo and Gligorov, Petar (2015) Revision
permissiability in civil procedure in Republic of Macedonia. (JPMNT)
Journal of Process Management – New Technologies, International, 3 (2).
ISSN 2334-7449;
5. Договор за вработување со приправници, пробна работа и волонтерски
стаж, (2015) Годишен зборниј на УГД - Правен факултет;
6. Belovski, Vojo (2015) Видови и типови менаџери: Зборник на
трудови од Втора меѓународна научна конференција „Општествените
промени во глобалниот свет“, Беловски , Војо, (2015) Стварни права
на странски лица,.
7. Меѓународна конференција во Благоевград, на Државниот
универзитет;
5.Асс. докторанд м-р Елена Иванова
1. Шенгенски информациски систем и заштита на податоците
во него, Елена Иванова и Олга Кошевалиска, Втора меѓународна
конференција „Влијанието на научно – технолошкиот развиток
во областа на правото, економијата, културата, образованието и
безбедноста во Република Македонија“, Универзитет „Евро Балкан“
Скопје, Скопје: 2014, ISBN 978-608-4714-11-8;
2. СОВРЕМЕНИ ИСТРАЖНИ МЕТОДИ НА ДРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ
НА ЕУ СО ОСВРТ НА НИВНАТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВО
МАКЕДОНСКАТА ЛЕГИСЛАТИВА – Елена Иванова, Нада Донева,
Зборник на трудови, Прва меѓународна научна конференција
„Општествени промени во глобалниот свет“, Правен факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“, Штип:2014, ISBN 978-608-244-129-0
3. Зајакнување на акузаторните елементи преку новиот концепт на
главната расправа во кривичната постапка на РМ - Елена Иванова
и Олга Кошевалиска, Годишен зборник Правен факултет, УГД, 3.
Штип: 2015; ISSN 1857- 7229;
4. Видови и начини на вршење трговија со малолетни лица – Елена
Максимова (Иванова), Списание на научни трудови од Шестата
меѓународна научна конференција «МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ:
ИСТОК-ЗАПАД», Јуни 2015, Свети Николе, ISSN (online) 1857 –
9302, ISSN (print) 1857 – 9929 (http://mcsp.mk/publications/izdanija/
ZBORNIK_6_PRAVO_i_web.pdf)
6. Доц.д-р Ана Никодиновска-Крстевска
1. НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, Ана: Односот меѓу вредностите
и политиките на Европската унија низ призмата на нејзината
надворешна политика, 2-ри Август – Штип, 2015.
2. НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, Ана: Надворешна и безбедносна
политика на Европската унија – Скрипта, Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип, Штип, 2015 г.;
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3. НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, Ана: Надворешна и безбедносна
политика на Европската унија – Практикум, Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, Штип, 2015
4. NIKODINOVSKA KRSTEVSKA, A., ANANIEV, J. and
STOJANOVSKI, S.: “The Ukraine Crisis and New Security Challenges
for Euro Atlantic Integrations”, International Journal of Sciences: Basic
and Applied Research (IJSBAR), volume 20 No. 1, 2015, pp. 254-259.
5. ANANIEV, J., DENKOVA, Ј. and NIKODINOVSKA KRSTEVSKA, A.:
“Rule of Law and Inclusion in the Republic of Macedonia”, International
Journal of Sciences: Basic and Applied Research, volume 19 No. 2, 2015,
pp. 428-435.
6. STOJANOVSKI, Strasko, ANANIEV, Jovan and NIKODINOVSKA
KRSTEVSKA, Ana: “Between Religion and Nation: The Identity of
Makedonci muslimani in Republic of Macedonia”, International Journal
of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), volume 20 No. 2,
2015, pp. 194 – 201.
7. НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, Ана: „Критики и лимити на
концептот на ‘нормативна моќ на Европската унија’“, Годишен
зборник на Правен факултет бр. 4, Година 2013/2014, Универзитет
„Гоце Делчев’“ – Штип, Штип, 2014, стр. 167 – 170.
8. НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, Ана: „Енергетска безбедност
– причина за некохерентната политика на Европската унија кон
Украина и кон Украинската криза“, in The Man in the Global World,
Collection of papers from International Scientific Conference Voronezh,
May 18 – 20, 2015, Ministry of Education and Science of the Russian
Federation Voronezh State University and University “Goce Delcev” –
Stip, Republic of Macedonia, Voronezh, 2015, стр. 18 – 20.
7.Доц. д-р Борка Тушевска
1. Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga (2015) Правната заштита
на јавните набавки низ призмата на кривичното граѓанското и
управното право. International magazine for social sciences “VIZIONE
“ Skopje, 23 (1). pp. 161-177. ISSN 1409-8962/ 1857-9221,
2. Тusevska, Borka (2014) Гарантните писма наспрема коносманите
во транспортното право и практики. Годишен зборник на Правниот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, 2014, 4 (4). pp.
77-93. ISSN 1857-8713,
3. Tusevska, Borka (2014) Civil law versus common law concept of Freight
forwarders. Balkan Social Science Review, 4. pp. 45-67. ISSN 18578772,
4. Tusevska, Borka (2014) Advantages and disadvantages of Seadocs and
Bolero systems in electronic transfer bill of lading. Втора меѓународна
научна конференција Зборник на трудови „Влијанието на научнотехнолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“,
1 (2). pp. 218-228. ISSN 978-608-4714-11-8,
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5. Tusevska, Borka (2014) Basic capital: Comparative aspects in European
Union and Macedonia law. Втора меѓународна научна конференција
Зборник на трудови „Влијанието на научно-технолошкиот развиток
во областа на правото, економијата, културата, образованието и
безбедноста во Република Македонија“, 1 (2). pp. 228-237. ISSN 978608-4714-11-8,
6. Tusevska, Borka (2014) The perspective of Rotterdam Rules in
International Transport. International magazine for Social Science, 22.
pp. 303-313. ISSN 1857-9221,
7. Koevski, Goran and Tusevska, Borka and Spasevski, Darko (2014)
Предизвици при изработка на општите и посебните услови кај
договорите за осигурување. Европско право, 22. pp. 130-142. ISSN
1857- 842X,
8. Tusevska, Borka (2014) The liability of Freight forwarder according to
Macedonian i International law. Iustinianus Primus Law Review, 4 (10).
pp. 2-14. ISSN 1857-8683,
9. Tushevska, Borka, (2015) Non-discrimination principle through
the concept of establishment of the companies in European Union,
International Science Conference, Magna Carta, Tetovo,
10. Тушевска, Б., Прекуграничното спојување на трговските друштва
во Европската унија, Меѓународна конференција, Охридска правна
школа, мај – 2015.
8. Доц. д-р Олга Кошевалиска
1. Koshevaliska, O., Nanev, L., (2014): EUROPOL Information system,
International Conference, October, EUROBALKAN, Skopje;
2. Koshevaliska, O., Ivanova, E. (2014): Shengen Information System (SIS
II) and the protection on data within, International Conference, October,
EUROBALKAN, Skopje;
3. Koshevaliska, O. (2014): Medic pharmacological treatment, Balkan
Social Science Review (BSSR), Vol. IV, Faculty of Law in the University
“Goce Delcev” Stip;
4. Кошевалиска, О., Иванова, Е. (2014): Зајакнување на акузаторните
елементи преку новиот концепт на главната расправа во кривичната
постапка на РМ, Годишник на Правен факултет, 2014, Штип;
5. Нанев, Л., Илиевски, Ј., Јаковчевска, Л., Кошевалиска, О. (2014):
Процедури за постапување со дете – жртва, СППМД со техничка
подршка на УНИЦЕФ;
6. Kosevaliska, O., Buzarovska G., Nanev, L. (2015): The extension of
Roman criminal law in today’s Macedonian criminal laws, Mediterranean
Journal of Social Sciences, MCSER- Mediterranean Center of Social and
Educational Research, University of Georgia, Rome, Italy, March, Vol.6
No.2
7. Tusevska, B, Kosevaliska, O. (2015): The enforcement of the decision of
prejudicial question, International Conference in Voronezh Russia, May;
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8. Buzarovska G., Nanev, L. Kosevaliska, O. (2015): Вештачењето и
„еднаквоста на оружјата“ Macedonian Review of criminal law and
criminology, April;
9. -Kosevaliska, O. (2015): The ‘equity of arms’ in Macedonian criminal
procedure, International Scientific Conference “To no one will we sell, to
no one deny or delay right or justice” – the legacy of Magna Carta 1215
for the Western BalkansApasiev, D., Koshevaliska O. (2015): Ius Militare
Military Courts in the Roman law (I): International Journal of Sciences:
Basic and Applied Research (IJSBAR);
10. -Tusevska, B., Kosevaliska, O. (2015): Правната заштита на јавните
набавки низ призмата на кривичното граѓанското и управното
право, International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje,
No.23/2015;
11. -Бужаровска, Нанев, Кошевалиска :СЛОБОДНОТО СУДСКО
УВЕРУВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈАТА НА САНКЦИИТЕ
ВО СВЕТЛИНАТА НА ЗАКОНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА
ВОЕДНАЧУВАЊЕ НА КАЗНЕНАТА ПОЛИТИКА, 2 Меѓународна
конференција на Правен факултет во Штип.
9. Доц. д-р Јадранка Денкова
1. International Journal of Current Research, IJCR 7 (3). pp. 1418414188. ISSN 0975-833X, Indexin SJIF 2014, Organizational and
legal assumption for creating reliable public administration, Denkova,
Jadranka and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon
and Stojanovski, Strasko.(2015)
2. Holistica, Journal of Business and Public Administration Bucuresti, 6 (1).
pp. 20-31. ISSN 2067-9785, Clear rule and regulation in state department
basic for effectiveness public administration. Denkova, Jadranka and
Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko.(2015)
3. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 19 (2). pp.
428-435. ISSN 2307-4531, Rule of Law and Inclusion in the Republic of
Macedonia, Ananiev, Jovan and Denkova, Jadranka and Nikodinovska
Krstevska, Ana. (2015)
4. Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), 8 (2). pp.
294-310. ISSN 1313-9118, Transparency vs. Corruption: The case of
Republic of Macedonia, Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev,
Andon and Denkova, Jadranka. (2015
5. Analysis of the new legal acts on mobbing protection of the employees in
the Republic of Macedonia. (JPMNT) Journal of Process Management
– New Technologies, International, Vranje Srbia, 3 (3). pp. 39-44. ISSN
2334-7449. Denkova, Jadranka and Kolevski, Sasko. (2015)
10.доц.д-р Љупчо Сотироски
1. COST Action: IS 1105 Network of experts on the legal aspects of Maritime
Safety and security,Меѓународна конференција, Rovaniemi, Finland,
19-20 February 2015,
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2. COSTAction: IS1105, Maritime Security and Offshore Activities: Legal
Aspects Location: Institute For The Law Of The Sea And International
Marine Environmental Law, Меѓународна конференција, Bremen,
Germany, 10-12 June 2015,
3. COST Action: IS1105, Migration and International cooperation,
Меѓународна конференција, 5-6 October, Ohrid, Macednia, 2015,
4. Ljupco Sotiroski (2015), Maritime Law on Environmental and security,(An
overview from EU and International perspective), Marsafenet, EU,
Brussels,
5. Ljupco Sotiroski (2015), Environmental security” at sea, between States
enforcement and freedom of navigation, Marsafenet, EU, Brussels,
11.доц.д-р Кристина Мишева
1. Блажевски, Љупчо и Мишева Кристина (2014) Финансово правоопшт дел – скрипта.
2. Блажевски, Љупчо и Мишева Кристина (2015) Практикум по
Финансово право
3. Miseva, Kristina and Risteska, Marija (2015) The Application of
International Law in Macedonia. In: Judicial Application of International
Law in Southeast Europe. Springer.
4. Miševa, Kristina and Timovski, Riste: АN ASSESSMENT OF
THE IMPACT OF THE FISCAL POLICY ON THE CITIZENS OF
MACEDONIA FROM THE PERSPECTIVE OF ADMINISTRATIVE
FEES, International Scientific Conference “Man in a globalized world”
Russian Federation,Voronezh, 18-20 May 2015.
5. Miševa, Kristina and Duić Dunja: THE EU RESTRICTIVE MEASURES
- WHAT IF CJEU FINDS THEM NOT BEING LEGAL? CASES IN
CROATIA AND REPUBLIC OF MACEDONIA, Second International
Scientific Conference „Social Change in the Global World“,Shtip, 3-5
September 2015.
12. Доц. д-р Страшко Стојановски
1. Denkova, Jadranka and Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko (2015)
Clear rule and regulation in state department basic for effectiveness public
administration. Holistica, Journal of Business and Public Administration
Bucuresti, 6 (1). pp. 20-31. ISSN 2067-9785
2. Denkova, Jadranka and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev,
Andon and Stojanovski, Strasko (2015) Organizational and legal
assumption for creating reliable public administration. International
Journal of Current Research, 7 (3). pp. 14184-14188. ISSN 0975-833X
3. Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan and Nikodinovska Krstevska,
Ana (2015) Between Religion and Nation: The Identity of Makedonci
muslimani in Republic of Macedonia. International Journal of Sciences:
Basic and Applied Research (IJSBAR), 20 (2). pp. 194-201. ISSN 23074531
4. Stojanovski, Strasko and Ljorovski, Dimitar (2015) Раѓањето на
македонската нација: етно-лингвистичките и територијалнополитички основи на македонскиот идентитет. Годишен зборник
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на Правен факултет, IV. pp. 285-311. ISSN 1857-7229
5. Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan (2015) The Balkan Muslim
discourse: Identity among the Muslims of Slavic origin. New Balkan
Politics, 17. ISSN 1409-8709
6. Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2015) The Balkan Wars
through the Prism of the Wider Theoretical Framework of the Concept of
the “Security Dilemma”. Balkan Social Science Review, 5. ISSN 18578772
7. Nikodinovska Krstevska, Ana and Ananiev, Jovan and Stojanovski,
Strasko (2015) The Ukraine Crisis and New Security Challenges for
Euro Atlantic Integrations. International Journal of Sciences: Basic and
Applied Research (IJSBAR), 20 (1). pp. 254-259. ISSN 2307-4531
8. Stojanovski, Strasko and Marolov, Dejan and Ananiev, Jovan (2014)
Macedonian Question Reframed: Politics, Identity and Culture in
Republic of Macedonia. Balkan Social Science Review, 4. pp. 295-323.
ISSN 1857- 8772
9. Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan and Denkova, Jadranka
(2014) The multiethnic coexistence on the Balkans. Journal pf Process
Management - New Tehnologies International (JPMNT), 2 (2). pp. 70-76.
ISSN 2334-735x
10. Stojanovski, Strasko (2014) Веберовата теорија за власта: типови
на легитимна власт. Годишен зборник на Правен факултет, 3 (1). pp.
155-173. ISSN 1857-8713
11. Marolov, Dejan and Stojanovski, Strasko (2014) About the Terms
“Yugoslavia” “Balkanization” and “Third Balkan War”. International
Journal of Sciences: Basic and Applied Research. ISSN 2307-4531
Објавени трудови од меѓународни конференции
1. Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka (2015) Улогата на
граѓанските организации во процесот на донесување на одлуки во
единиците на локалната самоуправа на Република Македонија. In:
First International Scientific Confetence: The Man in the Global World,
18-20 May 2015, Faculty of Law, University of Voronezh, Russia.
2. Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2015) Балканските војниСто години потоа: Користење на Историјата во функција на
политичката мобилизација на Балканот. In: Меѓународна научна
конференција Балканот: Луѓе, војни и мир по повод 100-годишнината
од Балканските војни (65 години ИНИ), Институт за национална
историја – Скопје, Македонија.
3. Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka and Trajkov, Petar
(2014) Weber’s models of bureaucracy in the age of globalization. In:
International Scientific Conference: “Social Change in the Global World”,
Stip, Macedonia.

478

Годишен извештај

13. Доц. д-р Андон Мајхошев
1. Majhosev, Andon (2015), Legal and institutional framework for resolution
of collective labour disputes. Balkan Social Science Review, 5. pp. 49-63.
ISSN 1857- 8772
2. Hristova, Lidija and Majhosev, Andon (2015), Former Yugoslav Republic
of Macedonia: Industrial relations profile. EurWORK: The European
Observatory of Working Life
3. Majhosev,
Andon
(2015),
Медиумите,
корупцијата
и
новинарството. Международнои научнои конфернции, Вороњеж,
Русија, 18-20.05.2015, 1 (1). pp. 21-25. ISSN ISBN 978-5-9273-2207-7
4. Belovski, Vojo and Majhosev, Andon and Mustacki, Dragan (2015),
Legal significance and protection of possession in the Republic
of Macedonia. (JPMNT) Journal of Process Management – New
Technologies, International, 3 (2). pp. 80-89. ISSN 2334-7449 (Online)
5. Denkova, Jadranka and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev,
Andon and Stojanovski, Strasko (2015), Organizational nad legal
assumption for creating reliable public administration.   International
Journal of Current Research, 7 (3). pp. 14184-14188. ISSN 0975-833X
6. Majhosev, Andon (2015) , Корупцијата, медиумите и
новинарите. Человек в глобальном мире Материалы Международной
научной конференции (Воронеж, 18–20 мая 2015 г.) . pp. 21-24. ISSN
ISBN 978-5-9273-2207-7
7. Majhosev, Andon (2014), Професионални стандарди на новинарската
професија. Годишен зборник на Правен факултет, Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип, 4 (4). pp. 205-216. ISSN 1857-8713
8. Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon and Denkova,
Jadranka (2014). Transparency vs. Corruption: The case of Republic of
Macedonia. Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP),
8 (2). pp. 294-310. ISSN 1313-9118
9. Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon (2014).
Теоретски аспекти на комуникацијата како процес за размена на
информации. Center for Legal and Political Research, Faculty of Law,
Goce Delcev University, Stip, Republic of Macedonia. pp. 1141-1158.
ISSN ISBN 978-608-244-129-0
14.Доц. д-р Марија Амповска
1. Ampovska, Marija and Ilioski, Risto (2015) Agreement on Transfer of
Property during Lifetime in the Legal System of the Republic of Macedonia.
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 19 (2). pp.
330-337. ISSN 2307-4531
2. Ilioski, Risto and Ampovska, Marija (2015) Specific Properties of the
Agreement for Lifetime Support in the Legal System of the Republic
of Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied
Research, 19 (1). pp. 418-425.
3. Ampovska, Marija and Belovski, Vojo (2015) The meaning of the
employers’ liability provisions for raising the level of workers safety.
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International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 19 (1).
pp. 410-417. ISSN 2307-4531
4. Ampovska, Marija and Ilioski, Risto (2015) The process of civil law
codification in Western Balkans. Годишен зборник на Правниот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип (2013/14), 4.
ISSN 1857-8713
10. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
- Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар

Р.бр Име и презиме

Звање

Област

1.
2.

м-р Димитар Апасиев
д-р Дејан Маролов

асистент докторанд
доцент

3.
4.
5.

д-р Игор Камбовски
д-р Кристина Мишева
д-р Ана Никодиновска
Крстевска
д-р Марија Амповска
м-р Елена Максимова

вонреден професор
доцент
доцент

Римско право
Меѓународно
јавно право
Казнено право
Деловно право
Право на
европска унија
Граѓанско право
Казнено право

6.
7.

доцент
асистент докторанд

Избор /
реизбор
избор
избор
избор
избор
избор
избор
избор

11.Други активности
1.Проф.д-р Јован Ананиев
Проекти
1. Учество во проектен тим во Проект на Правниот факултет УГД
„Капацитет за партиципативност и транспарентност при носење
на одлуки во единици на локална самоуправа во Источен плански
регион” како главен истражувач Јован Ананиев (2014).

––
––
––
––
––
––
––
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2.Доц.д-р Дејан Маролов
Учество на конференции
2nd EMF, Eurasian Multidisciplinary FORUM, October, 2014, Tbilisi,
Georgia
2nd Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and
Humanities, MIFS 2014, November 2014, Almeria, Spain
2nd International Scientific Forum, ISF, December 2014, Tirana,
Albania
Eurasian Forum On Law And Economics, EFLE 2015, February 2015,
Tbilisi, Georgia
1st PAN-American Interdisciplinary Conference, PIC 2015, March
2015, Buenos Aires, Argentina
2nd Global Academic Meeting, GAM 2015, April 2015, New Delhi,
India
3rd International Scientific Forum, ISF 2015, April 2015, Amman,
Jordan
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–– 3rd Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and
Humanities, MIFS 2015,May 2015, Barcelona, Spain
–– 3rd Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2015, July
2015, Azores Islands, Portugal
–– 4th International Scientific Forum, ISF 2015, September 2015,
University of Oxford, United Kingdom
–– 3rd Global Academic Meeting, GAM 2015, September 2015, New
York, USA

––

––
––

––

––

––

––

––

3.Доц.д-р Димитар Апасиев
Учество на семинари, обуки, проекти, конференции
2015 = Идентитетот и етничноста низ историјата – со осврт
на антиката, јавно предавање на проф. д-р Наде Проева, Факултет
за образовни науки (Институт за историја и археологија) и Правен
факултет (Центар за правно-политички истражувања), Државен
Универзитет „Гоце Делчев“, Конференциска сала – стар Ректорат,
Штип.
2015 = The Byzantine Philosophy and the Contemporary Social Sciences
– lecture with prof. Georgi Kapriev - “St. Kliment Ohridski” University
Sofia (Bulgaria), EU InfoCentre – Skopje.
2015 = Можностите за соработка помеѓу Парламентарниот
институт на Собранието на Република Македонија и организациите
на граѓанското општество – тркалезна маса во организација на
Едукативниот центар на ПИ, Собрание на РМ, Скопје.
2015 = Искуствата од примената на Законот за заштита од
вознемирување на работното место во практиката – тркалезна
маса во организација на Здружението на правници на РМ и
Факултетот за правни науки при Универзитетот „Американ Колеџ“,
Амф. 1, Скопје.
2015 = Изработка на Законот за амнестија на невработените лица
кои дале лажни изјави пред Фондот за здравствено осигурување за да
се стекнат со „сини картони“ (со предлог на Закон); ДСП „Ленка“ –
Собрание на РМ, Скопје.
2015 = Правен редактор на новинарски текстови во рамки на проектот
Непочитување на работните права во медиумите поддржан од
Европската унија, како дел од МРЕЖА 23, а во организација на
Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ)
– Скопје.
2015 = Американскиот пророк - Наследството и предизвикот на
Мартин Лутер Кинг Помладиот – предавање, проекција и дискусија
до д-р Јуан Расел Џонс во организација на Балканскиот Институт за
вера и култура и Факултетот за образовни науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип, Конференциска сала на УГД – Штип.
2015 = The VERITAS FORUM – вечерна трибина на тема „Како
верските слободи го прават светот побезбеден за различностите?“ во
организација на Балканскиот институт за вера и култура и Oxford
Connections (говорник: Оз Гинис – социолог на религија), сала
Фросина МКЦ – Скопје.
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–– 2015 = Симулирано судење во предмет за дискриминација пред
Европскиот суд за човекови права во Стразбур, во судницата на
Правниот факултет при Државниот Универзитет „Гоце Делчев“
(Штип), во соработка со студенти и ментори од Правниот факултет
при Универзитетот во Ниш (Србија) – Штип.
–– 2015 = Secound International Week: Mobility, Networking,
Internationalization - Sharing Best Practices Within Erasmus +; State
University “Goce Delcev” – Stip
–– 2015 = Презентација на Еразмус + Програмата, Центар за
меѓууниверзитетска соработка на Универзитетот „Гоце Делчев“,
Правен факултет, Конференциска сала, Штип.
–– 2015 = Презентативна обука за EBSCO Publishing – новини, пристап и
пребарување; презентер г. Драган Николиќ – претставник на EBSCO
за Југоисточна Европа; УГД, Правен факултет, Конференциска сала.
–– 2015 = Одбрана на докторската дисертација Iudicia Publica –
Римското кривично процесно право.
–– 2015 = Ментор т.е. координатор на генерација 2015/2016 – Правен
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип (Правни студии и
Применета политика и дипломатија).
–– 2015 = Претседател и член на Комисија за полагање на испити.
–– 2015 = Претседател на Комисија за одбрана на дипломски труд
(завршен испит) – Правен факултет при УГД.
–– 2015 = Претседател на Комисија за одбрана на магистерски трудови
– Правен факултет при УГД (Штип).
–– 2015 = Претседател на Рецензетска комисија за оценка на
магистерски тези – Правен факултет при УГД (Штип).
–– 2015 = Член на Наставно-научниот совет на Правниот факултет при
УГД – Штип.
–– 2015 = Член на Конкурсна комисија за упис на студенти на Прв
циклус студии на Правниот факултет при УГД – Штип во учебната
2015/2015 [Прием, средување и електронска обработка на документи
на дисперзираните студии во Скопје].
–– 2015 = Член на тимот за претставување на УГД – Штип на Саемот
на образование и кариера (штанд на Правен факултет); Скопје.
–– 2014 = Технички уредник, преведувач и промотор на високошколскиот
универзитетски учебник „Римско право“ од авторите проф. д-р Иво
Пухан, проф. д-р Мирјана Поленак Аќимовска, проф. д-р Владо
Бучковски и проф. д-р Гоце Наумовски, во издание на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје.
–– 2014 = Марксизмот денес – научен симпозиум во организација на
Филозофското друштво на Македонија; Филозофски факултет,
Институт за филозофија, УКИМ – Скопје.
–– 2014 = Граѓанско запознавање со донесувањето одлуки на
локално ниво и остварување на правото за слободен пристап до
информации од јавен карактер – работилница во организација на
ОБСЕ (Организација за соработка и безбедност во Европа), Комисија
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––

––

––

––

––
––

за слободен пристап до информации од јавен карактер и Општина
Штип.
2014 = Тркалезна маса за уставните измени по повод предлогАмандманите XXXIII-XXXIX на Уставот на РМ – во организација
на Факултетот за безбедност при Државниот Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола (Дом на АРМ, Скопје).
2014 = Јавна расправа по повод нацрт-Амандманите XXXIII-XXXIX
на Уставот на РМ – во организација на Министерството за правда
при Владата на РМ и Правниот факултет при Државниот Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип (Конференциска сала, стар Ректорат).
2014 = Синдикатите и нивната улога како заштитник на
работничките права – Трибина во организација на Центарот
за правно-политички истражувања при Правниот факултет на
Државниот Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
2014 = Second International Scientific Conference: Influence of the
scientific and technological development in the field of law, economy,
culture, education and security in Republic of Macedonia; “EuroBalkan” University – Skopje
2014 = Обука за ракување со CPC Femida – Систем за аудио-визуелно
снимање и испитување заштитен сведок во судница; ICS Consulting
Engineering & Правен факултет при УГД, Штип.
2014 = Член на Пописна комисија на Правниот факултет при УГД.

4.Вон.проф.д-р Војо Беловски
Учебни помагала
–– Амповска, Марија, Беловски Војо (2015) Облигационо право –
рецензирана скрипта. ISBN: 978-608-244-169-6, линк: https://e-lib.
ugd.edu.mk/detal.php?id=414&ugd=3c2eb1bc643b70541acf14e3af
6f3036
–– Амповска, Марија, Беловски Војо (2015) Практикум по
Облигационо право – рецензиран практикум. ISBN: 978-608-244170-2, линк: https://e-lib.ugd.edu.mk/detal.php?id=413&ugd=d91efdea
e3254cdc860686727bcf88fa
5.Асс.докторанд м-р Елена Иванова
Обуки и конференции и останати активности
–– 22 октомври 2014 г. – држење на обука за судско говорништво, нови
методи на испрашување во кривична постапка, во склоп со серијата
обуки на Клуб на оратори „Rostra vetera“ при Правен факултет на
УГД во соработка со Меѓународната дебатерска организација IDEA,
се здобива со сертификат;
–– 30-31 октомври 2014 г. - учество на Втората меѓународна конференција
под наслов „Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа
на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста
во Република Македонија“ организирана од Институт Евро Балкан
со труд под наслов „Шенгенски информациски систем и заштита на
податоците во него“ во коавторство со Олга Кошевалиска.
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–– 17-18 април 2015 г. – учество на Шеста меѓународна научна
конференција „МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК-ЗАПАД“,
во организација на Меѓународниот Славјански Универзитет
„Г.Р.Державин” – Свети Николе со труд под наслов „Видови и начини
на вршење трговија со малолетни лица“.
–– 3-4 септември 2015 г.– учество на Втората меѓународна конференција
„Општествените промени во глобалниот свет“ организирана од
Центарот за правни и политички студии, при Правниот факултет
на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, со труд во коавторство со
м-р Нада Донева под наслов „Воведување на порота во казненото
законодавство на РМ – последен чекор во заокружување на
акузаторниот процесен систем“.
–– 5 - 6 октомври 2015 – учество на меѓународната конференција
„Migration at sea: International law perspectives and regional
approaches“, во организација на Правен факултет, Универзитет Гоце
Делчев - Штип, во соработка со проектот MARSAFENET (Network
of legal expert of Maritime safety and security) во Охрид.
6.Доц.д-р Ана Никодиновска Крстевска
УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, НАУЧНИ СОБИРИ
И СЛИЧНО:
–– НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, Ана: „Енергетска безбедност
– причина за некохерентната политика на Европската унија кон
Украина и кон Украинската криза“, International Conference ‘The
Man in the Global World’, Ministry of Education and Science of the
Russian Federation Voronezh State University and University “Goce
Delcev” – Stip, Republic of Macedonia, Voronezh, May 18 – 20, 2015.
–– NIKODINOVSKA KRSTEVSKA, Ana: The double character of
European Union’s Neighborhood Policy and the Ukraine Crisis, Second
International Conference “Social Changes in the Global World”,
University Goce Delcev – Stip, Voronezh State University and University
of Liѐge, Stip, 3 – 5 September 2015.
–– НИКОДИНОВСКА КРСТЕВСКА, Ана: Воспоставување Армија
на Европската унија: дилеми и проблеми за нормативната моќ на
Европската унија, International Scientific Conference “Contemporary
Security Paradigms and Challenges: Theory and Practice, 18– 19
September 2015, Ohrid.
–– NIKODIN0VSKA KRSTEVSKA, Ana, TUSEVSKA, Borka and
KOSHEVALISKA, Olga: Macedonia at the crossroad, International
Conference Migration at sea: International Law Perspectives and Regional
Approaches, 6 October 2015, Ohrid.
ОДРЖАНИ ПРЕДАВАЊА ПО ПОКАНА ОД НАУЧНА
ИНСТИТУЦИЈА:
–– -По покана на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип при посета на
Здружена оперативна команда на Армија на Република Македонија,
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одржано предавање на 30.9.2014 год., со наслов „Новите безбедносни
предизвици на евроатлантските интеграции“
–– По повод Самитот на НАТО во септември 2014 г., одржано излагање
на Научно-стручна Тркалезна маса „Евроатлантските предизвици
на Република Македонија: проблеми, политичка реалност, идни
решенија и можности по самитот на НАТО во Велика Британија
2014“ со наслов „Последици од заклучоците од Самитот на НАТО во
Велс во однос на Република Македонија”, организирано од Факултет
за безбедност - Скопје, Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола, 18 ноември 2014 г., Скопје.
–– На 13.1.2015 г., одбрана на докторска дисертација на Филозофскиот
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,
Институт за социологија, со наслов „Односот меѓу вредностите и
политиките на Европската унија низ призмата на нејзината надворешна
политика“, под менторство на проф. д-р Билјана Ванковска.
УЧЕСТВО ВО ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:–– Претставник за Република Македонија и член на Управниот одбор
на меѓународниот проект COST ACTION IS1105 „MARSAFENET
- NETwork of experts on the legal aspects of MARitime SAFety and
security” (2012-2016)
УЧЕСТВО ВО УРЕДУВАЧКИ И ИЗДАВАЧКИ ОДБОРИ НА
КОНФЕРЕНЦИИ И ЗБОРНИЦИ
–– Член на редакциски одбор на Balkan Social Science Review на
Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Член на издавачки совет и на редакциски одбор на меѓународен
Годишен зборник на Правен факултет бр. 4 за 2013/2014.
–– Одговорен уредник на Годишен зборник на Правен факултет бр. 5
(2015).
–– Член на Редакциски одбор на Втората меѓународна научна
конференција „Општествените про мени во глобалниот свет“ во
организација на Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип, која се одржа од 3-5 септември 2015 год.
–– Научен координатор и организатор на Меѓународна конференција
во организација на Правен факултет со наслов Migration at sea:
International Law Perspectives and Regional Approaches, која се одржа
на 6.10.2015 во Охрид, Хотел Метропол.
УЧЕСТВО И ЧЛЕНСТВО ВО УНИВЕРЗИТЕТСКИ ТЕЛА И
ОДБОРИ:
–– Член на Уписната комисија на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
–– Член на Дисциплинската комисија на Правен факултет.
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7.Доц.д-р Борка Тушевска
Проекти:
–– 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.
8.Доц.д-р Олга Кошевалиска
Студиски престој - April 2015
–– Студиски престој на Northwestern University of Chicago, Illinois, USA
Проекти:
–– 2015 - Кадровскиот капацитет, потребите и развојните потенцијали
на малите и средни бизниси во источниот регион базирани на знаење,
УГД, Фонд за научноистражувачка работа;
–– 2014 –септември до декември: Судница на 21 век, Адаптирање на
судница на Правен Факултет, Амбасада на САД во Македонија, INL
Deppartment;
–– 1.09-31.12.2014 – Креирање на процедури за постапување со деца
жртви на насилство, UNICEF, национален експерт,
Семинари и слично
–– 13-14 мај 2015, Симулирано судење со криминал од омраза, ментор
Олга Кошевалиска и Лазар Нанев, Правен факултет УГД;
–– Април, 2015, присуство на судења пред државниот и федералниот суд
во Чикаго, Илиноис, САД;
–– Март, 2015, Национална конференција за Креирање на процедури
за заштита на деца жртви на кривични дела, УНИЦЕФ, Холидеј Ин,
Скопје.
•

Учебник:
Бужаровска – Лажетиќ, Г., Кошевалиска, О., Нанев, Л. (2015):
Кривично постапување спрема деца во ризик и деца во судир со закон,
Правен факултет Јустинијан Први, УКИМ, Скопје, учебник

9.Доц.д-р Јадранка Денкова
УЧЕСТВО НА ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ
–– Человек в глобальном мире, материалы Международной научной
конференции (Воронеж, 18–20 мая 2015 г.). pp. 327-332. ISSN
ISBN 978-5-9273-2207-7. The role of the administration in the process
of the decision making in the local self government in the Republic of
Macedonia. Denkova, Jadranka and Ananiev, Jovan and DzamtoskaZdravkovska, Suzana
–– First International Scientific Confetence: The Man in the Global World,
18-20 May 2015, Faculty of Law, University of Voronezh, Russia
Улогата на граѓанските организации во процесот на донесување
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на одлуки во единиците на локалната самоуправа на Република
Македонија, Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka.
–– International Conference on Business and Globalisation (ICBG) Dubai,
UAE, Holiday Inn Downtown, Deira, Al Rigga Street, P.O Box: 29499
Du, United Arab Emirates during 2nd-3rd February 2015, IGB-2015-252.
Jadranka Denkova.
–– Општествени промени во глобалниот свет, Втора меѓународна
конференција, 3-4 септември 2015 година, State University in Shtip,
Faculty of Law, University of Voronezh, Russia, University Liege, Faculty
of law, Political Science and Criminology, Liege, Belgium.Training and
professional development of the administration, necessity of an effective
public administration in Republic of Macedonia, Јадранка Денкова.
ISBN 978-608-244-229-7.
ПРОЕКТИ
–– The World justice project, Rule of Law index 2015, ISBN (online version
978-0-9964094-0-7), Author Contribucting exspert from Macedonia
Jadranka Denkova.(2015)
–– Учество во проектен тим во Проект на Правниот факултет УГД
“Капацитет за партиципативност и транспарентност при носење
на одлуки во единици на локална самоуправа во Источен плански
регион” како истражувач Јадранка Денкова (2014).
10.Доц.д-р Љупчо Сотироски
Проекти:
–– Sotirosi Ljupco (2015), Regional Cooperation Council, “Comparative
overview and analysis of good practices with identification of elements of
court-annexed mediation programme and accreditation and certification
systems”,
–– Sotiroski Ljupco (2015), EU Funded Project “Promoting Social
Dialogue”International
Labour
Organization,
“Законска
и
институционална рамка за мирно решавање работни спорови во
Македонијa”,
–– Sotiroski Ljupco (2015), Проект на Владата на Република Македонија,
Министерство за правда на Република Македонија, “Имплементација
на медијацијатa во РМ”,
11.Доц.д-р Кристина Мишева
Научноистражувачка
работа
проекти

(проекти)-Домашни/меѓународни

–– Научноистражувачки проект „Кадровскиот капацитет, потребите
и развојните потенцијали на малите и средни бизниси во источнопланскиот регион“, Правен факултет- УГД, 2015-2016
Други активности (учество на
конференции, активности на катедри,...)

семинари,

обуки,

проекти,
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–– Семинар на тема: EU law and risk regulation, Правен факултет,
Универзитет Загреб, Дубровник, Р. Хрватска, 20-24 Април 2015
–– Член на организационен одбор за Втората меѓународна научна
конференција „Социјалните промени во глобалниот свет“, Правен
факултет - УГД, 3-5 септември 2015 г.

––
––

––
––
––

12.Доц.д-р Страшко Стојановски
Учество на меѓународни конференции
International Scientific Conference: Facing Social Traumas: A
Challenge for Sociological Research. Faculty of Philosophy in Skopje,
R. Macedonia, on April 23 – 24th, 2015.
Меѓународна научна конференција „Македонците со Исламска
религија во историски и современ контекст“ што се одржа на
29.6.2015 годинa, во организација на Македонската академија на
науките и уметностите.
Меѓународна научна конференција „Човекот во глобалниот свет“,
одржана на Правниот факултет во Воронеж, Руската Федерација од
18 до 20 мај 2015 година.
Меѓународна научна конференција „Општествените промени во
глобалниот свет“, одржана на Правниот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“-Штип, на 3 и 4 септември 2015 година.
International Research Conference, UN: HISTORICAL TRADITIONS
AND CONTEMPORARY LAW, dedicated to the 70th anniversary since the
establishment of the United Nations organization and 60th anniversary of
Bulgarian membership in the most representative international forum, 2 –
3 October 2015, Blagoevgrad, Bulgaria.

Учество на проекти
–– Реализација на заеднички проект активности со мисијата на ОБСЕ
во Македонија, при што се организирани дебата, симулирано
судење и реализирани заеднички работилници кои се однесуваат
на проблематика поврзана со дискриминација, говор на омраза и
криминал од омраза. Притоа се спроведуваат две истражувања.
Првото се однесува на говор на омраза на интернет, реализирано
на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Второто истражување се реализира заедно со Правните факултети
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Државниот
универзитет во Тетово. Истражувањето се однесува на влијанието
на стереотипите за појава на дискриминација, говор на омраза и
криминал од омраза.
–– Реализација на активности од проектот „Транспарентност и
партиципативност во процесот на донесување на одлуки во единиците
на локалната самоуправа во источниот плански регион на Република
Македонија“. Проектот е финансиран од фондот на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
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Друго
–– Главен уредник на Меѓународното научно списание Balkan Social
Science Review
–– Член на Програмскиот и Организациониот комитет на Втората
меѓународна научна конференција „Општествените промени во
глобалниот свет“, одржана на 3, 4 септември 2015 година, во
организација на Центарот за правно-политички истражувања на
Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Р.
Македонија.
–– Член на Организациониот и Програмскиот комитет на Првата
меѓународна научна конференција „Човекот во глобалниот свет“,
одржана од 18 -20 мај 2015 година, во организација на Правниот
факултет, при Државниот Универзитет во Воронеж, Руската
Федерација.

––

––
––

––

13.Доц.д-р Андон Мајхошев
Монографија (книга)
Majhosev, Andon (2015). Решавање на колективните работни
спорови (The Settlement of Collective Labour Disputes).  Other. NUUB
“Goce Delcev” Stip, Kocani.
Конференции и работилници
Majhosev, Andon and Stojanov, Ivan (2015). Комуникацијата како
услов за успешна реформа во судството. In: Меѓународен дијалог
Исток -Запад, 18-19 Apr 2015, Свети Николе, Македонија.
Dzamtoska-Zdravkovska and Majhosev, Andon (2015). Говор на
омраза во социјалните мрежи: примери од Македонија In: Second
International Scientific Conference: Social change in the global world,
03-05. Sept .2015, Stip, Republic of Macedonia;
Majhosev, Andon and Suzana, Dzamtoska-Zdravkovska (2015).
Деметрополизација на културата низ призмата на печатените
медиуми во Македонија. In the Second International Scientific
Conference: Social Change in the Global World, 3-5. September 2015 in
Stip.

Project
–– Majhosev, Andon (2015) The World Justice Project/Rule of Law Index
2015. [Project]
–– Студентскиот весник “Студентско ехо”, 2015.
–– Учество во Обуката на членови на Советот на млади на
тема”Преговарањето во современата дипломатија”, Совет на
млади-Штип, одржано на 14.04.2015
–– Учебни помагала (Скрипти-авторизирани предавања)
–– Андон Мајхошев, Медиумско право(2015), Скрипта (авторизирани
предавања) (2015)
–– Андон Мајхошев, Етика и деловна комуникација (2015), Скрипта
(авторизирани предавања)
–– Андон Мајхошев, Преговарање (2015), Авторизирани предавања
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14.Доц. д-р Марија Амповска
Монографии
–– Aмповска, Mарија (2015) Историски и компаративен развој
на граѓанско - правната одговорност за причинета штета.
Монографија, Tringa design, Tetovo.
–– Aмповска, Mарија (2015) Меѓународен правен режим на граѓанско
- правната одговорност за нуклеарна штета Монографија, Tringa
design, Tetovo.
Учебни помагала
–– Амповска, Марија, Беловски Војо (2015) Облигационо право –
рецензирана скрипта. ISBN: 978-608-244-169-6, линк: https://e-lib.
ugd.edu.mk/detal.php?id=414&ugd=3c2eb1bc643b70541acf14e3af
6f3036
–– Амповска, Марија, Беловски Војо (2015) Практикум по
Облигационо право – рецензиран практикум. ISBN: 978-608-244170-2, линк: https://e-lib.ugd.edu.mk/detal.php?id=413&ugd=d91efdea
e3254cdc860686727bcf88fa
Трудови во печат
–– Ampovska, Marija ОСНОВОТ НА ГРАЃАНСКO-ПРАВНАТА
ОДГОВОРНОСТ РАЗГЛЕДУВАН ВО ИСТОРИСКИ КОНТЕКСТ,
Зборник на Правен факултет 2015 година
Учество на конференции
–– Прва меѓународна научна конференција „Охридска правна школа”,
14-17 мај 2015 година со труд „Правните предизвици при уредување
на граѓанско - правната одговорност за штета причинета со
нуклеарен инцидент” и
–– Втора меѓународна научна конференција Општествени промени во
глобалниот свет, 3-4 септември 2015 година со труд” КАУЗАЛИТЕТ
ВО РАМКИ НА ГРАЃАНСКО-ПРАВНАТА ОДГОВОРНОСТ ЗА
НУКЛЕАРНА ШТЕТА”.
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНОТ НА
МУЗИЧКАТА АКАДЕМИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ЗА ПЕРИОДОТ 2014/2015
1. Вовед
Факултетот за музичка уметност е основан со Закон за основање на
државен Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип објавен во („Сл. весник на
РМ“, број 40 од 30. 03. 2007 година, како високообразовна јавна установа
во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Седиштето на
Факултетот за музичка уметност е 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 на студии.
Наставата од првиот и вториот циклус на студии се реализира во
Штип. За изведување на наставата на Факултетот е обезбедена современа
музичка опрема и LCD проектори.
Студените на Музичка академија имаат обезбедено и бесплатен
пристап до универзитетските изданија на: книги, 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. 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 2014/2015 година на I (прв) циклус
на студии беа запишани вкупно 214 студенти
Декан - избор на декан
Во извештајниот период раководната функција - декан на Музичката
академија ја врши, проф. д-р Илчо Јованов, во звање вонреден професор
од наставно-научните области: „Теорија на музиката“ и „Музичка
педагогија“. Функцијата декан на Факултетот за музичка уметност, проф.
д-р Илчо Јованов ја извршува во втор мандатен период од четири години,
сметано од 2011/12 година.
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2.Структура
Р. б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Презиме и име
Проф. м-р Борис Трајанов
Проф. д-р Милица Шкариќ
Проф. д-р Илчо Јованов
Проф. д-р Стефанија Лешкова
- Зеленковска
Проф. д-р Татјана Џорлева
Проф. м-р Марјан Јанкоски
Проф. м-р Валентина Велковска
- Трајановска
Проф. д-р Емилија Потевска
Попивода
Проф. м-р Ѓеорги Мицанов
Проф. м-р Антонијо Китановски
Проф. м-р Гоце Гавриловски
Проф. м-р Златка Митева
Проф. м-р Владимир Јаневски
Проф. м-р Ангеле Михајловски
вон.проф.
Доц. м-р Сашо Поповски
Доц. м-р Горанчо Ангелов
Доц. м-р Христо Стојановски

18. М-р Ленче Насев
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Д-р Невенка Трајкова корепетитор
М-р Наташа Трбојевиќ
корепетитор
Ванчо Павлов секретар
Лидија Јордановa тех. секретар
Видан Лазаров реф. за студентски прашања
Пане Петров економ.
Рисанка Донева
хигиеничар

Во редовен
Со
работен договор за
однос ангажирање
ред.проф
да
ред.проф
да
вон.проф.
да
Звање

вон.проф.

да

вон.проф.
вон.проф.

да
да

вон.проф.

да

вон.проф.

да

вон.проф.
вон.проф.
вон.проф.
вон.проф.
вон.проф.

да
да
да
да
да

вон.проф.

да

доцент
доцент
доцент
Асистент
докторант

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44
45.
46.
47.

Емилија Велинова
хигиеничар
Проф. д-р Зоранчо Малинов
Проф. д-р Родна Величковска
Доц. д-р Соња Здравкова Џепаровска
Проф. м-р Васил Ристов
Доц. д-р Бранко Павловски
Доц. м-р Владимир Крстев
Доц. м-р Благица Поп -Томова
Доц. м-р Ванче Хараламповски
Доц. м-р Паскал Краповски
м-р Ивана Јанков
Васил Хаџиманов
Васил Докузов
Милорад Ангелов
Михајло Штерјев
Тоше Митрев
м-р Благица Илиќ
Мелита Илиевска
м-р Дарко Мариновски
м-р Дејан Прошев
м-р Гоце Стефковски
м-р Кирил Туфакџиевски

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
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 27 до 47.
3. Катедри
Академијата за вршење на својата дејност е организиран од наставно
- научни уметнички организациони единици.
Наставно - научни уметнички организациони 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.
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3.1. На Академијата се предвидени следните оддели со катедри, и тоа:
1. Оддел за теорија на музиката и музичка педагогија;
2. Оддел за џез студии и
3. Вокално-инструментален оддел.
Одделот за теорија на музиката и музичка педагогија е поврзан со
следните катедри, и тоа:
1. Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија и
2. Катедра за етнокореологија, етномузикологија и народни
инструменти.

тоа:

Одделот за џез студии е поврзан со следните катедри, и тоа:
1. Катедра за инструментален џез и
2. Катедра за џез композиција.
Вокално - инструменталниот оддел е поврзан со следните катедри, и
1. Катедра за пијано;
2. Катедра за дувачки инструменти;
3. Катедра за жичњни инструменти и
4. Катедра за вокално пеење.

3.2. 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 рецензиони комисии за избор на наставници
и соработници и други прашања поврзани со надлежноста на катедрите.

––
––
––
––
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3.3. Раководители на катедрите на Академијата
Раководител на формираните катедрите за:
Теорија на музиката и музичка педагогија и Етнокореологија,
етномузикологија и народни инструменти е доц. м-р Гоце
Гавриловски, наставник;
Инструментален џез и Џез композиција е проф. м-р Антонијо
Китановски, наставник
Пијано е проф. д-р Татјана Џорлева, наставник и на
Дувачки инструменти е доц. м-р Златка Митева, наставник.
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4. Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот
уметнички совет на Музичката академија
Дневен ред од седница на ННУС, одржана на 4.11.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната седница на ННУС на
Музичката академија од 7. 10. 2014 година.
1. Донесување Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа на
деканот на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип за 2013/2014 година;
2. Разгледување на Барање од доц. м-р Ангеле Михајловски, наставник на
Музичката акадедмија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за
издавање на скрипта под наслов: „Прстната техника - клучен фактор
за пијанистичката интерпретација“;
3. Разгледување на Барање д-р Стефанија Лешкова - Заленковска и проф.
м-р Валентина Велковска - Трајановска, наставници на Музичката
акадедмија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за издавање
на учебник под наслов: „Познавање на музичките инструменти и
нивните функции во оркестарот и основи на музичките форми;
4. Разгледување на барање од доц. м-р Ванче Хараламповски, наставник
на Музичката акадедмија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
за издавање на скрипта под наслов: „Солфеж 1“;
5. Разгледување на Барање од Славчо Коцев, студент на втор циклус
на студии на Музичката академија за продолжување на рокот за
студирање од лични причини;
6. Разгледување на Барање од Елена Трајанова, студент на втор циклус
на студии на Музичката академија за продолжување на рокот за
студирање од лични причини;
7. Разгледување на Барање од Александар Митрички, студент на втор
циклус на студии на Музичката академија за продолжување на рокот
за студирање од лични причини;
8. Разгледување на Барање од Биљана Биљарска, студент на втор циклус
на студии на Музичката академија за продолжување на рокот за
студирање од лични причини;
9.в за усвојување на пријавата за магистерски труд од студентката
Биљана Биљарска и
10. Донесување Одлука за одобрување на барањето бр.1505-22/15 од
7.10. 2014 година поднесено од Милкица Илиева, студент на насоката
Флејта, за активирање на студиите.
11. Донесување Одлука за усвојување на Табеларен преглед за покриеност
на студиски програми без наставник .
Записникот од одржаната седница на ННУС на Музичката академија
од 7.10. 2014 година е усвоен во целост без забелешки и дополнувања.
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Донесени одлуки:
1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот извештај за работа на деканот на
Музичката академија за 2013/2014 година, во целост.
2. СЕ УСВОЈУВА барањето бр. 0404-2/11 од 3.11.2014 година од
доц. м-р Ангеле Михајловски, наставник на Музичката акадедмија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на скрипта
под наслов: „Прстната техника - клучен фактор за пијанистичката
интерпретација“. За рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа
одлука се избираат рецензенти, и тоа:
2.1. проф. д-р Татјана Џорлева, наставник на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и
2.2. проф. д-р Емилија Потевска, наставник на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
3.СЕ УСВОЈУВА Барањето бр. 0404-2/12 од 4.11.2014 година
од проф. д-р Стефанија Лешкова-Заленковска и проф. м-р Валентина
Велковска - Трајановска, наставници на Музичката акадедмија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на учебник под наслов:
„Познавање на музичките инструменти и нивните функции во оркестарот
и основи на музичките форми“ .
За рецензирање на учебникот од точката 1 на оваа Одлука се избираат
рецензенти, и тоа:
2.1. проф. д-р Аида Ислам, наставник на Педагошкиот факултет при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и
2.2. проф. д-р Илчо Јованов, наставник на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
4.СЕ УСВОЈУВА Барањето бр. 0404-2/1 од 4.11.2014 година од
доц. м-р Ванче Хараламповски, наставник на Музичката акадедмија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на скрипта под наслов:
Солфеж 1. За рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа одлука
се избираат рецензенти, и тоа: 2.1. проф. м-р Антонијо Китановски,
наставник на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип и 2.2. доц. м-р Сашо Поповски, наставник на Музичката академија
прУниверзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
5.Наставно - научниот и уметнички совет на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна одлука за
прифаќање на Барањето број 1502-82/170 од 1.10.2014 година поднесено од
Славчо Коцев, студентот на втор циклус на студии на студиската програма
Џез студии за продолжување на рокот за одбрана на магистерскиот труд
во периодот од 1 (една) година сметано од крајниот рок за одбрана на
магистерскиот труд поради лични причини.
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6.Наставно - научниот уметнички совет на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна одлука за
прифаќање на Барањето број 1502 - 82/193 од 9. 10. 2014 година поднесено
од Елена Трајанова студентот на втор циклус на студии на студиската
програма: Пијано за продолжување на рокот за одбрана на магистерскиот
труд во периодот од 1 (една) година сметано од крајниот рок за одбрана на
магистерскиот труд поради лични причини.
7.Наставно - научниот и уметнички совет на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна одлука за
прифаќање на Барањето број 1502-82/238 од 17.10.2014 година поднесено
од Александар Митрички студентот на втор циклус на студии на студиската
програма Теорија на музиката и музичка педагогија за продолжување на
рокот за одбрана на магистерскиот труд во периодот од 1 (една) година
сметано од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд поради лични
причини.
8.Наставно - научниот и уметнички совет на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна одлука за
прифаќање на Барањето број 1502-82/237 од 17.10.2014 година поднесено
од Биљана Биљарска студентот на втор циклус на студии на студиската
програма Флејта за продолжување на рокот за одбрана на магистерскиот
труд во периодот од 1 (една) година сметано од крајниот рок за одбрана на
магистерскиот труд поради лични причини.
9.СЕ ПРИФАЌА пријавата за магистерски труд од студентката
Биљана Биљарска и се определува темата, под наслов: „Еволутивниот
развој на флејтата и постепеното усовршување на нејзините техники и
мошности“, со концертна програма:
Жак Ибер - Концерт за флејта и клавир: I Allegro Пјер Санкан Сонатина за флејта и клавир I Moderato II Andante Espressivo IIIAnime,
Роберт Мушински - Соната за флејта и клавир op. 14, Љубомир
Бранџолица – Вариации за флејта и калвир. За ментор при изработката на
магистерскиот труд се определува - доц. м-р Златка Митева, наставник
на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
10.Наставно - научниот уметнички совет на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип донесе Одлука за одобрување
на барањето бр.1505-22/15 од 7.10.2014 година поднесено од Милкица
Илиева, студентка на насоката Флејта, за активирање на студиите.
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11.Се врши изменување и дополнување на Одлуката број 1902-110/17
од 7.10.2014 година за усвојување на Табеларниот преглед, односно листа
за покриеност на наставата на Музичката академија на студиски програми
без наставник на I (прв) циклус на студии за зимскиот семестар на учебната
2014/2015 година.
––
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
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Дневен ред од седница на ННС, одржана на 25.11.2014 година
Усвојување на записникот од одржаната седници на Наставнонаучниот уметнички совет на Музичката академија од 04. 11. 2014
година.
Донесување Одлука за избор на еден наставник по наставнонаучната област: Флејта на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, согласно со рефератот на рецензентската
комисијата објавен во Универзитетски билтен бр. 135 од ноември
2014 година (Прилог 1)
Донесување Одлука за утврдување на потреба за распишување на
конкурс за избор на двајца наставници (во сите звања) за наставнонаучните области: - 60916 - Методика на настава по народни ора“
-1 (еден) наставник и - 60910 - Видови на инструменти - Пијано - 1
(еден) наставник;
Донесување Одлука за одредување на ментори на студиските
програми на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип;
Донесување Одлука за верификација на пријава за дипломски труд на
студентот Панче Гелев;
Донесување Одлука за верификација на пријава за дипломски труд на
студентот Владимир Лукаш.
Донесување Одлука за верификација на пријавата за изработка на
дипломскиот труд на студентот Љупчо Русев.
Донесување Одлука за усвојување наТабеларен преглед за
покриеноста на наставата на II (втор) циклус на студии на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за зимскиот и
летниот семестар семестар на учебната 2014/2015 година.
Донесување Одлука за усвојување на извештај-рецензија за издавање
на учебно помагало/скрипта, под наслов: „Методика на народни ора“
од авторот доц. м-р Владимир Јаневски.
Донесување Одлука за изменување и дополнување на точка 3 на
Одлуката број 1902-110/6 од 7.10.2014 година за формирање на
рецензентска комисија за изготвување и поднесување на писмен
реферат за пријавените кандидати по конкурсот објавен на 25.6 2014
година во дневните весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор
на 2 (двајца) наставници (во сите звања) за наставно-научната област:
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„Корепетиција со читање на прима виста“ на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
10. Донесување Одлука по барањето бр. 0404-2/11 од 3.11.2014 година
од доц. м-р Ангеле Михајловски, наставник на Музичката акадедмија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на скрипта
под наслов: „Прстната техника - клучен фактор за пијанистичката
интерпретација“.
Записникот од одржаната седници на Наставно-научниот и уметнички
совет на Музичката академија од 4. 11. 2014 година беше усвоен во целост.
Донесени одлуки:
1.м-р ЗЛАТКА МИТЕВА, се избира за наставник во звање - вонреден
професор по наствно-научната област: Флејта. Именуваната се избира во
наведеното звање сметано од 25.11. 2014 година до 25.11 2019 година.
2.СЕ УТВРДУВА потреба за распишување на конкурс за избор на
2 (двајца) наставници во (сите звања) за наставно-научните области: 60916 - Методика на настава по народни ора 1 (еден) наставник и - 60910
- Видови на инструменти Пијано 1 (еден) наставник.
3.На студиските програми на I (прв) циклус на студии на Музичакта
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се одередуваат
мантори, и тоа: 1. На студиските програми на Одделот за Теорија на
музиката и музичка педагогија за генерациите: 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014 и 2014/2015 се одредува проф. м-р Гоце Гавриловски. 2. На
студиските програми на Одделот за џез студии за генерациите: 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 се одредува доц. м-р Сашо Поповски.
3. На студиските програми на Вокално-инструменталниот оддел за
генерацииите: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 се одредува
доц. м-р Ангеле Михајловски. 4. На студиските програми на Катедрата
за етнокореологија, етномузикологија и народни инструменти за
генерацииите: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 се одредува
доц. м-р Горанчо Ангелов.
4.Се верифицира пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Панче Гелев на тема, под наслов: Confirmation - Charlie Parker,
Round midnight - Thelonious Monk, Straight no Chaser - Rhelonious Monk.
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува: проф. м-р
Антонијо Китановски.
5.СЕ одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Владимир Лукаш, на тема, под наслов: „Caravan- Duke
Ellington“, „Round’ Midnight -Thelonious Monk“ и „Good Bye Pork Pie
Hat -Charles Mingus“. За ментор при изработката на дипломскиот труд се
определува: проф. м-р Антонијо Китановски.
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6.СЕ одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Љупчо Русев на тема, под наслов: „St. Thomas - Sonny Rollins“,
„Caravan- Duke Ellington“, „Billie’s Bounce -Charlie Parker“.За ментор при
изработката на дипломскиот труд се определува: доц. м-р Сашо Поповски.
7.СЕ УСВОЈУВА Табеларен преглед за покриеноста на наставата на
II (втор) циклус на студии на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип за зимскиот и летниот семестар семестар на
учебната 2014/2015 година, во целост.
8. СЕ УСВОЈУВА извештајот - рецензијата за издавање на
скрипта, под наслов: „Методика на народни ора“ од авторот доц. м-р
Владимир Јаневски, во целост. Извештајот - рецензијата е објавен во
Универзитетскиот билтен на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
бр135 од ноември 2014 година, на стр. 63.
9.1. Се врши изменување и дополнување на точката 3 на Одлуката
број 1902-110/6 од 7.10. 2014 година за формирање на нова рецензентска
комисија за изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавените
кандидати по конкурсот објавен на 25. 06. 2014 година во дневните
весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 2 (двајца) наставници
(во сите звања) за наставно-научната област: „Корепетиција со читање на
прима виста“ на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, така што проф. д-р Валадимир Лазаревски се заменува со проф.
м-р Златка Митева. Изменувањето и дополнувањето следува по лично
барање на проф. д-р Валадимир Лазаревски за ослободување како член
на рецензентската комисија. Според измените и дополнувањето Одлуката
број 1902-110/6 од 7.10. 2014 година, гласи: Во Рецензентската комисијата
се избираат:
доц. м-р Ангеле Михајловски, доцент од наставно-научната област
„видови на инструменти - „Пијано“, вработен на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за претседател, 2. доц. м-р
Христо Стојановски, доцент од наставно-научните области: „видови на
инструменти „Пијано“ и „Сонологија“ , вработен на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член и 3. проф. м-р Златка
Митева, вон. проф. од наставно-научната област: „Флејта“, вработена на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член.
10. СЕ УСВОЈУВА Барањето бр. 0404-2/11 од 3.11.2014 година од
доц. м-р Ангеле Михајловски, наставник на Музичката акадедмија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за издавање на скрипта под наслов:
„Прстната техника - клучен фактор за пијанистичката интерпретација“.
За рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа одлука се избираат
рецензенти, и тоа: 1. проф. д-р Татјана Џорлева, наставник на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и 2. проф. д-р
Емилија Потевска, наставник на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
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Дневен ред од седница на ННС одржана на 10. 12. 2014 год.
1. Донесување Одлука за прием на кандидати на втор циклус на студии
во учебната 2014/2015 врз основа на конечна ранг-листа;
2. Донесување Одлука за избор на еден асистент-докторанд за
научната област „Музички форми со анализа“, според Билтенот на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, број 136 од 14 ноември 2014
година, на стр. 53;
3. Донесување Одлука за усвојување на рецензијата за издавање
на скрипта под наслов: „Прстната техника - клучен фактор за
пијанистичката интерпретација“ од доц. м-р Ангеле Михајловски,
наставник на Музичката акадедмија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, објавена во Билтенот на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, број 136 од 14 ноември 2014 година, на стр.
83;
4. Донесување Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на
дипломскиот труд од студентот Филип Арилон;
5. Донесување Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на
дипломскиот труд од студентот Златко Панов;
6. Донесување Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на
дипломскиот труд од студентот Никола Наумовски.
7. Донесување одлука за определуваат ментори на студентите од II
(втор) циклус на студии запишани на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесени одлуки:
АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВСКИ од Велес со завршен прв
циклус (додипломски) студии на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип нa насоката Кларинет му се
одобрува запишување на втор циклус на универзитетски (академски)
студии на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
на студиската програма Кларинет со (60 EKTC) во учебната 2014/2015
година како редовен студент.
БИСЕРА ИВАНОВА од Штип со завршен прв циклус (додипломски)
студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Гоце
Делчев“ од Штип нa насоката Пијано и се одобрува запишување на втор
циклус на универзитетски (академски) студии на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма Пијано
- соло интерпретација со (60 EKTC) во учебната 2014/2015 година како
редовен студент.
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МАЈА ЧАНАЌЕВИЌ од Скопје со завршен прв циклус (додипломски)
стдии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј “ од Скопје нa насоката Обоа и се одобрува запишување на втор
циклус на универзитетски (академски) студии на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма Обоа
со (60 EKTC) во учебната 2014/2015 година како редовен студент.
2. М-р ЛЕНЧЕ НАСЕВ, се избира за асистент - докторанд за научната
област: Музички форми со анализа. Именуваната се избира во наведеното
звање за време од 5 (пет) години сметано од11. 12. 2014 година до 11. 12.
2019 година.
3.СЕ УСВОЈУВА извештајот - рецензијата за издавање на скрипта,
под наслов: „Прстната техника - клучен фактор за пијанистичката
интерпретација“ од авторот доц. м-р Ангеле Михајловски, во целост.
Извештајот - рецензијата од точка 1 на оваа Одлука е објавен во
Универзитетскиот билтен на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
бр136 од 14 ноември 2014 година, на стр. 83.
4.Се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Филип Арилон, на тема под наслов: „Методски приказ на ората
од етничкиот предел АЗОТ“. За ментор при изработката на дипломскиот
труд се определува доц. м-р Владимир Јаневски.
5.Се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Златко Панов, на тема под наслов: „Концерт - Штамиц“. За
ментор при изработката на дипломскиот труд се определува доц. м-р
Владимир Крстев.
6. Се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Никола Наумовски, на тема, под наслов: K. Odak – Andante
Cantabile, C. Saint Saens – Morceau de Concert, S. Rachmaninoff – Vokalise
и F. Danzi – Sonata in Es – dur. За ментор при изработката на дипломскиот
труд се определува проф. м-р Златка Митева.
7.Се определуваат ментори на студентите од II (втор) циклус на
студии запишани на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, и тоа:
На студиската програма: Џез музика за студентот Јордан Костов ментор проф. м-р Антонијо Китановски;
На студиската програма: Теорија на музиката и музичка педагогија
за студентот Александар Митрички - ментор проф. м-р Гоце Гавриловски;
На студиската програма: Теорија на музиката и музичка педагогија за
студентот Љубуша Филипов - ментор проф. д-р Илчо Јованов;
На студиската програма: Теорија на музиката и музичка педагогија
за студентот Сашо Крамарски - ментор проф. м-р Валентина Велковска
– Трајановска;
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На студиската програма: Етнокореологија за студентот Елена
Трајчева – ментор доц. м-р Владимир Јаневски;
На студиската програма: Етнокореологија за студентот Сашко
Атанасов – ментор доц. м-р Владимир Јаневски;
На студиската програма: Пијано за студентот Ива Виденовиќ –
ментор проф. д-р Милица Шкариќ;
На студиската програма: Џез музика за студентот Јане Јаневски –
ментор проф.
м-р Ѓеорѓи Мицанов;
На студиската програма: Теорија на музиката и музичка педагогија
за студентот Анита Димитриева - ментор проф. д-р Стефанија Лешкова
- Зеленковска;
На студиската програма: Матичен инструмент – Виолончело за
студентот Стојан Наумовски - ментор, доц. м-р Паскал Краповски;
На студиската програма: Етнокореологија за студентот Стојанче
Костов – ментор, доц. м-р Владимир Јаневски;
На студиската програма:Теорија на музиката и музичка педагогија за
студентот Марјан Ристов – ментор, доц. м-р Горанчо Ангелов;
На студиската програма: Теорија на музиката и музичка педагогија
за студентот Зоран Настов – ментор, проф. м-р Валентина Велковска
-Трајановска:
На студиската програма: Џез музика (Џез гитара) за студентот
Владимир Чадиковски - ментор, проф. м-р Антонијо Китановски;
На студиската програма: Матичен инструмент - Обоа за студентот
Цветан Пијанечки - ментор проф. д-р Владимир Лазаревски;
На студиската програма: Соло пеење за студентот Ѓорѓи Цуцковски
– ментор, проф.
м-р Борис Трајанов;
На студиската програма:Соло пеење за студентот Владимир
Саздовски - ментор, проф. м-р Борис Трајанов
На студиската програма: Соло пеење за студентот Марина
Владимирова – ментор, проф. м-р Борис Трајанов.
На студиската програма: Кларинет за студентот Александар
Стефановски – ментор, Доц. д-р Бранко Павловски.
На студиската програма: Пијано – соло интерпретација за студентот
Бисера Иванова - ментор, проф. д-р Милица Шкариќ .
На студиската програма: Матичен инструмент - Обоа за студентот
Маја Чанакевиќ - ментор проф. д-р Владимир Лазаревски.

503

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Дневен ред од седница на ННС, одржана на 16.12.2014 год.
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
конкурс за избор на 1 (еден) наставник (во сите звања) за наставно научната област: Методика на настава по народни ора на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
пријавениот кандидат за избор на 1 (еден) наставник (во сите звања)
за наставно - научната област: Методика на настава по народни ора
на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
конкурс за избор на 1 (еден) наставник (во сите звања) за наставно научната област: Пијано на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
пријавените кандидат за избор на 1 (еден) наставник (во сите звања)
за наставно - научната област: „Пијано“ на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
5. Разгледување на барање од студенти.
6. Донесување Одлука за формирање на комисија за извршување на
попис на основни средства - донација на музички инструменти на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесени одлуки:
1.На распишаниот Конкурс за избор на 1 (еден) наставник во (сите
звања) за наставно-научната област: „Методика на настава по народни
ора“ објавен во дневните весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ на 03.
12. 2014 година, се пријави кандидатот Доц. м-р Владимир Јаневски кои
ги исполнуваат условите наведени во конкурсот и истите се доставуваат
до рецензентската комисија, со обврска да изготви реферат - рецензија со
извештај, заклучок и предлог за избор во звање.
2.За формирање на рецензентска комисија за изготвување и
поднесување на писмен реферат за сите пријавени кандидати по Конкурсот
објавен на 3.12. 2014 година во дневните весници: „Нова Македонија“ и
„Коха“ за избор на 1 (еден) наставник (во сите звања) за наставно-научната
област: Методика на настава по народни ора на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Во Рецензентската комисијата се избираат: 1. проф. д-р Оливера
Васиќ, ред. проф. од наставно-научната област - Етнокореологија,
вработена на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
во Белград во Белград Р. Србија, за претседател, 2. проф. д-р Родна
Величковска, ред. проф. од наставно-научната област Етномузикологија,
вработена на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје, за
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член и 3. проф. д-р Илчо Јованов, вон. проф. од наставно-научната област
- Теорија на музиката и Музичка педагогија, вработен на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член.
3. На распишаниот Конкурс за избор на 1 (еден) наставник во (сите
звања) за наставно-научната област: Видови на инструменти - Пијано
објавен во дневните весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ на 3.12.2014
година, се пријавија кандидатите: д-р Невенка Трајковска и доц. м-р
Ангеле Михајловски кои ги исполнуваат условите наведени во конкурсот
и истите да се доставуват до рецензентската комисија, со обврска да
изготви реферат - рецензија со извештај, заклучок и предлог за избор во
звање.
4. За формирање на рецензентска комисија за изготвување и
поднесување на писмен реферат за сите пријавени кандидати по Конкурсот
објавен на 3.12.2014 година во дневните весници: „Нова Македонија“ и
„Коха“ за избор на 1 (еден) наставник (во сите звања) за наставно-научната
област: Видови на инструменти - Пијано на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Во Рецензентската комисијата се избираат: 1.проф. д-р Татјана
Џорлева, вон. проф. од наставно-научната област - видови на инструменти
- Пијано, вработена на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, за претседател,
2. проф. д-р Милица Шкариќ, ред. проф. од наставно-научната област
- видови на инструменти - Пијано, вработена на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член и 3.проф. д-р Емилија
Потевска, вон. проф. од наставно-научната област - видови на инструмент
Пијано, вработена на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, за член.
Се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Горан Василевски, на тема под наслов: „Методски приказ на
ората од Струшко Поле“. За ментор при изработката на дипломскиот труд
се определува доц. м-р Владимир Јаневски.
Се одобрува Барањето број 1505-27/5 од 9.12.2014 на Жељо
Дестановски, со индекс број 12468 за враќање на паричните средства во
износ од 12,400,оо денари (дванаесет илјади и четиристотини денари) од
приходната шифра број 728019 како вишок, односно остаток на парични
средства, по извршеното испишување од Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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6.СЕ ФОРМИРА комисија за извршување на попис на средствата и
изворите на средства - музички инструменти стекнати преку донација. Во
комисијата се именуваат: - проф. м-р Златка Митева, претседател, - проф.
м-р Гоце Гавриловски, член, - доц. м-р Христо Стојановски, член и Пане
Петров, член. Комисијата има за задача да изврши попис на средствата и
изворите на средства - музички инструменти стекнати преку донација.
Дневен ред од седница на ННС одржана на 29.12.2014 год.
1. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски
труд на студентката Бисера Иванова;
2. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски
труд на студентот Александар Стефановски;
3. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски
труд на студентката Маја Чанаќевиќ;
4. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски
труд на студентката Цветан Пијанечќи;
5. Донесување Одлука за надоместок на патни трошоци во зимскиот
семестар на учебната 2014/2015 година за лицето Васил Хаџиманов;
6. Донесување Одлука за активирање на прекинати студии на студентот
Лазе Ѓорѓиев;
7. Донесување Одлука за додавање на предмет.
8. Донесување Одлука за усвојување на барање за префрлување од една
на друга насока во рамките на Академијата.
Донесени одлуки:
1.СЕ ПРИФАЌА пријавата на темата за магистерски труд од
студентката Бисера Иванова и се определува темата, под наслов: „Стилски
и интерпретациски проблеми на избрани сонати за пијано од Доменико
Чимароза“ и програмата на практичниот дел на магистерскиот труд, во
форма на солистички пијано рецитал, и тоа: Избрани сонати од ...За
ментор при изработката на магистерскиот труд се определува: проф. д-р
Милица Шкариќ, наставник на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
2.СЕ ПРИФАЌА пријавата на темата за магистерски труд
од студентот Александар Стефановски
под наслов: „Стилски и
интерпретациски проблеми при изведба на Концертот за кларинет и
оркестар од Арон Копланд“. За ментор при изработката на магистерскиот
труд се определува: доц. д-р Бранко Павловски, наставник во насловно
звање - насловен доцент на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
3.СЕ ПРИФАЌА пријавата на темата за магистерски труд од
студентот Маја Чанаќевиќ, под наслов: „Третманот на англискиот рог
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како солистички инструмент во оркестарот“. За ментор при изработката
на магистерскиот труд се определува: проф. д-р Владимир Лазаревски,
наставник на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
4.СЕ ПРИФАЌА пријавата на темата за магистерски труд од студентот
Цветан Пијанечки, под наслов: „Историјатот нa етидите наменети  за
инструментот обоа“. За ментор при изработката на магистерскиот труд
се определува: проф. д-р Владимир Лазаревски, наставник на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
5.На лицето Васил Хаџиманов, ангажиран како стручњак од
праксата, односно уметник на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, да му се надоместат патните трошоци во
зимскиот семестар на учебната 2014/2015 година на релација Белград –
Штип и обратно (Штип - Белград) во износ од 4.418,оо (четири илјади
четиристотини и осумнаесет) денари.
6.Наставно-научниот уметнички совет на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип донесе Одлука за одобрување на
Барањето бр.1505-22/10 од 10.9.2014 година поднесено од Лазе Ѓорѓиев,
студент на насоката Етнокореологија, за активирање на студиите.
Наставно-научниот уметнички совет на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, донесе едногласна одлука на
студиската програма 2012/2013 година во III (трети) семестар, на насоката
Вокално пеење за додавање на предметот: Македонски јазик - изборен
предмет на доц. д-р Игор Станојоски од Филолошкиот факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Наставно-научниот уметнички совет на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, донесе едногласна одлука на
студиската програма 2012/2013 година во III (трети) семестар, на насоката
Вокално пеење за додавање на предметот: Национална историја - изборен
предмет на проф. д-р Тодор Чепреганов од Факултетот за образовни науки
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Се прифаќа Барањето бр. 1505-15/5 од 10.9.2014 година од студент
АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВ, со број на индекс 12187 за префрлување од
насоката: Теорија на музиката и музичка педагогија на насоката на Џез
пијано на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип,
како редовен студент.
Семестарот во кој ќе биде префрлен студентот ќе биде определен
согласно освоените кредити и одлуката од ректорот.
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Дневен ред од седница на ННС, одржана на 27.1. 2014 год.
–– Усвојување на записниците од одржаните седници на ННУС од
10.12.2014, 16.12. 2014 и 29.12. 2014 година.
1. Донесување Одлука за предлагање на број на студентите кои ќе се
запишат во I (прва) година на I (прв) циклус на студии на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната
2015/2016 година;
2. Донесување на одлука за предлагање на број на студентите кои ќе
се запишат во на II (втор) циклус на студии на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2015/2016
година;
3. Донесување одлуки за усвојување на рецензија на ракописот за
издавање на универзитетски учебник, по наслов: „Познавање на
музичките инструменти и нивните функции во оркестарот и основи
на музичките форми“ од авторите: проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска и проф. м-р Валентина Велковска – Трајановска;
4. Донесување Одлука за усвојување на Табеларниот преглед за
покриеноста на наставата за I (прв) циклус на студии за летниот
семестар на учебната 2014/2015 година;
5. Донесување Одлука за усвојување на Табеларниот преглед за
покриеноста на наставата за II (втор) циклус за летниот семестар на
учебната 2014/2015 година;
6. Донесување Одлука за утврдување на бројот на членовите на
Наставно-научниот и уметнички совет на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
7. Донесување Одлука за додавање на наставник по предмети на
студискитe програми нa Академијата.
8. Донесување Одлука за усвојување на извештај - рецензија за издавање
на скрипта, под наслов: „Методика на народни ора“ од авторот: доц.
м-р Владимир Јаневски;
9. Донесување Одлука за усвојување на пријавата за магистерски труд
од студентот Стојанче Костов и се определува темата, под наслов:
„Етнокореолошката заоставшти на на Роберт Хенри Либман“.
10. Донесување Одлука за усвојување на пријавата за магистерски труд
од студентот Марјан Ристов и се определува темата, под наслов:
„Развојот на вокално-инструменталните состави во музичката
традиција во Струмица“.
11. Донесување Одлука за зголемување на паушалниот износ на средства
за 20% (дваесет отсто) за исплата на ангажираните стручњаци од
пракса, лицата избрани во насловни звања и лица ангажирани од други
универзитети во летниот семестар на учебната 2014/2015 година;
12. Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на
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презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) на наставниците на Музичката академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
13. Донесување Одлука по пријавата на темата за магистерски труд од
студентката Ива Виденовиќ;
14. Донесување Одлука за одобрување на пријавата за изработка на
дипломскиот труд на студентот Гордана Тасева, на тема, под наслов:
„Методски приказ на ората од етничкиот предел Радовишко Поле - с.
Ињево“;
15. Донесување Одлука за одобрување на пријавата за изработка на
дипломскиот труд на студентот Силвестер Проле, на тема, под
наслов: „МАШКИТЕ ОБРЕДНИ ПОВОРКИ РУСАЛИИ –
СОВРЕМЕНИ СЕГМЕНТИ“.
16. Донесување Одлука за формирање на комисии за спроведување на
испити по наставните дисциплини за кои се ангажирани стручњаци од
пракса и уметници на I (прв) циклус на студии за зимскиот и летниот
летниот семестар на учебната 2014/2015 година.
17. Донесување Одлука за заради реализација на Проект во соработка
со организацијата Тути од Р. Србија, а подржан од амбасадата на К.
Норвешка;
18. Донесување Одлука за усвојување на извештајот - рецензијата за
издавање на скрипта, под наслов: „Џез солфеж 1“ од авторот: доц.
м-р Ванче Хараламповски;
Записниците од одржаните седници на ННУС од 10.12.2014,
16.12.2014 и 29.12.2014 година, ННУС на Музичката академија ги усвои
во целост без забелешки и дополнувања.
Донесени одлуки:
1. Предлагање за запишување на редовни студенти на студиските
програми на I (прв) циклус на студии во учебната 2015 -2016 година.
2. Предлагање за запишување на редовни студенти на студиските
програми на II (втор) циклус на студии во учебната 2015 -2016 година.
3. СЕ УСВОЈУВА извештајот - рецензијата за издавање на скрипта, под
наслов: „Познавање на музичките инструменти и нивните функции
во оркестарот и основи на музичките форми“ од авторите: проф. д-р
Стефанија Лешкова - Зеленковска и проф. м-р Валентина Велковска
- Трајановска, во целост. Извештајот - рецензијата е објавен во
Универзитетскиот билтен на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
бр139 од јануари 2015 година, на стр.26.
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4. Се усвојува Табеларниот преглед за покриеност на наставата на I
(прв) циклус на студии на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип за летниот семестар на учебната 2014/2015
година.
5. Се усвојува Табеларниот преглед за покриеност на наставата на II
(втор) циклус на студии за летниот семестар на учебната 2014/2015
година.
6. Се утврдува бројот и составот на Наставно-научниот и уметнички
совет на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип за летниот семестар на учебната 2014/2015 година.
I.Наставно-научниот и уметнички совет на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, донесе едногласни одлука на
студиската програма 2012/2013 година во III (трети) семестар, на насоката
Вокално пеење за додавање на предметот: „Македонски јазик“ - изборен
предмет на доц. д-р Игор Станојоски од Филолошкиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
II. Наставно-научниот и уметнички совет на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, донесе едногласна одлука за
преземање на обврските на студиската програма/генерација: 2009/2010 на
насоката: Ударни инструменти на наставната-дисциплина: Психологија во
2 семестар од Диана Белевска.
Обрските ги презема проф. д-р Стеван Алексовски, наставник на
Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
III. Наставно-научниот уметнички совет на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, донесе едногласна одлука на
студиската програма 2013/2014 година во III (трети) семестар, на насоката:
Вокално пеење за додавање на предмет: „Соло пеење 3“ на проф. м-р
Борис Трајанов.
IV. Наставно-научниот уметнички совет на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, донесе едногласна одлука
на студиската програма 2011/2012 година во VII (седми) семестар, на
насоката: Саксофон за додавање на предмет: „Џез ансамбл 5“ (Изборен 1)
на проф. м-р Ѓеорѓи Мицанов.
8.СЕ УСВОЈУВА извештајот - рецензијата за издавање на
скрипта, под наслов: „Методика на народни ора“ од авторот: доц. м-р
Владимир Јаневски, во целост. Извештајот - рецензијата е објавен во
Универзитетскиот билтен на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
бр135 од ноември 2014 година, на стр.63.
9.СЕ ПРИФАЌА пријавата на темата за магистерски труд од студентот
Стојанче Костов и се определува темата, под наслов: „Етнокореолошката
заоставшти на на Роберт Хенри Либман“.
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За ментор при изработката на магистерскиот труд се определува
Доц. м-р Владимир Јаневски, наставник на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Кандидатот е должен да го одбрани
магистерскиот труд во роковите пропишани во член 70 од Правилникот за
условите, критериумите и правилата за запишување и студирање во втор
циклус на студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип (Универзитетски
гласник бр.26/2013) и член 43 од Статутот на Универзитет „Гоце Делчев“
во Штип.
10.СЕ ПРИФАЌА пријавата на темата за магистерски труд од
студентот Марјан Ристов и се определува темата, под наслов: „Развојот на
вокално - инструменталните состави во музичакта традиција во Струмица“.
За ментор при изработката на магистерскиот труд се определува доц. м-р
Горанчо Ангелов, наставник на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип. Кандидатот е должен да го одбрани магистерскиот
труд во роковите пропишани во член 70 од Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање во втор циклус на
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип (Универзитетски гласник
бр.26/2013) и член 43 од Статутот на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
11.Се зголемува паушалниот износ на средства за 20% (дваесет
отсто) за исплата на ангажираните стручњаци од пракса, лицата избрани
во насловни звања и лица ангажирани од други универзитети во летниот
семестар на учебната 2014/2015 година. Списокот на лицата и износите
за зголемување на средствата за 20% (дваесет отсто) за исплата на
ангажираните стручњаци од пракса, лицата избрани во насловни звања и
лица ангажирани од други универзитети во летниот семестар на учебната
2014/2015 година.
12.Наставно - научниот уметнички совет на Музичката академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, донесе едногласна одлука за
потврдување на веродостојноста на презентираните податоци за користење
на принципот на флексибилно работно време (ФРВ) на наставниците
на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип и
усвојување на Извештајот со Предлог - одлуката за веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) на наставниците на Музичката академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип од комисијата во состав: декан,
продекан и секретар на Академијата
13.СЕ ПРИФАЌА пријавата на темата за магистерски труд
од студентката Ива Виденовиќ и се определува темата, под наслов:
„Предностите и недостатоците во изучувањето на инструментот пијано во
државните и приватните основни музички училишта во Р. Македонија“.
Покрај теорискиот, магистерскиот труд содржи и практичен дел, во форма
на солистички пијано рецитал со следната програма: Ј.С.Бах – Токата и
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фуга е-moll, BWV 91, Л.В.Бетовен – Соната “Pastorale”, оп.28, Ф. Шопен
– Етида оп. 10, бр.11, К.Дебиси – Прелудиуми, книга 2, бр.1 “Brouillards”
и бр.2 “Feuilles mortes” и Т.Зографски – Суита за соло пијано, Оп.27. За
ментор при изработката на магистерскиот труд се определува: проф. д-р
Милица Шкариќ, наставник на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
14.СЕ одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Гордана Тасева, на тема, под наслов: „Методски приказ на ората
од етничкиот предел Радовишко Поле-с. Ињево“.
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува: доц.
м-р Владимир Јаневски.
15.СЕ одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Силвестер Проле, на тема, под наслов: „МАШКИТЕ ОБРЕДНИ
ПОВОРКИ РУСАЛИИ - СОВРЕМЕНИ СЕГМЕНТИ“. За ментор при
изработката на дипломскиот труд се определува: доц. м-р Владимир
Јаневски.
16.За формирање на комисии за спроведување на испити по
наставните дисциплини за кои се ангажирани стручњаци од пракса и
уметници на I (прв) циклус на студии за зимскиот и летниот летниот
семестар на учебната 2014/2015 година.
17.Заради реализација на Проект во соработка со организацијата
Тути од Р. Србија, а подржан од амбасадата на К. Норвешка, да се обезбеди
покривање на трошоците за 15 оброци во деновите 4 -7 мај 2015 година и
обезбедување на салата во Мултимедијалниот центар со инструменти и
комплетна опрема за настап.
18.СЕ УСВОЈУВА извештајот - рецензијата за издавање на скрипта,
под наслов: „Џез солфеж 1“ од авторот: доц. м-р Ванче Хараламповски,
во целост. Извештајот - рецензијата од точка 1 на оваа Одлука е објавен
во Универзитетскиот билтен на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
бр139 од јануари 2015 година, на стр. 29.
Дневен ред од седница на ННС, одржана на 3.3.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната седници на ННУС од
27.1.2015 година.
1. Утврдување кандидати од редот на Музичката академија за членови
на Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Формирање на комисија и избор на претседател и членови на комисија
за спроведување на тајно гласање за избор на членови на Сенатот на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
3. Донесување Одлука за избор на членови на Сенатот на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;

512

Годишен извештај

4. Донесување Одлука за изменување на член 2 од Одлуката број
1902-103/18 од 10.9.2014 година за признавање на испити положени
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопјe по барање на
студентот Петре Штерјов;
5. Донесување Одлука за признавање на испити положени на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје по барање на
студентот Елена Чамбова;
6. Донесување Одлука за усвојување на Листа на предмети на
Музичката академија за кои не постои предметен професор за летен
семестар 2014/2015 година.
Записникот од одржаните седници на ННУС од 27.1.2015 година,
ННУС на Музичката академија го усвои во целост без забелешки и
дополнувања.
Донесени одлуки:
1.За членови на Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
од редот на професорите на Музичката академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип со непосредно јавно гласање се утврдени 1. проф. д-р
Стефанија Лешкова - Зеленковска, во звање вонреден професор и 2.
проф. м-р Антонијо Китановски, во звање вонреден професор.
2.За претседател на комисијата за спроведување на тајно гласање
за избор на членови од Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
се именува: 1. доц. м-р Ангеле Мијхајловски, а за членови на комисијата:
1. доц. м-р Горанчо Ангелов и 2. проф. м-р Гоце Гавриловски.
3.За членови на Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
од редот на професорите на Музичката академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип со непосредно и тајно гласање се избрани: 1. проф. м-р
Антонијо Китановски со 12 гласа и 2. проф. д-р Стефанија Лешкова
Зеленковска со 12 гласа. Мандатот на членовите трае 4 (четири) години.
4.Се прифаќа Барањето бр.1505-17/1 од 11.2.2015 година на студентот
Петре Штерјов за исправка на оценка на признаен испит со Одлука број
1902-103/18 од 10.9.2014 година при префрлување од Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје на Музичката академија при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип на насока/студиска програма Пијано, како редовен
студент.
Се врши изменување на член 2 од Одлуката број 1902-103/18 од
10.9.2014 година, па наместо со оценка 6 (шест) за признавање а предметот:
„Македонски јазик“ треба да стои „со оценка 9 (девет)“.
5.Се одобрува Барањето број 1505-17/14 од 21.11.2014 година за
признавање на испити на студентот Елена Чамбова од Факултетот за
музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
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6.Се усвојува листа на на предмети на Музичката академија за кои не
постои предметен професор за летен семестар 2014/2015 година.
Дневен ред од седница на ННС, одржана на 7.4.2015 год.
Усвојување на записникот од одржаната седници на ННУС од
030.03.2015 год.
1. Донесување Одлука за избор на еден наставник за наставно-научната
област: Пијано на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, според Билтенот на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, број 143 од март 2015 година;
2. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски
труд на студентот Ѓорѓи Цуцковски;
3. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски
труд на студентот Марина Владимирова;
4. Донесување Одлука за определување на наслов на тема за магистерски
труд на студентот Владимир Саздовски;
5. Донесување Одлука за за додавање на предметот Психологија на
проф. д-р Стефан Алаксовски, наставник на ФОН при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
Записникот од одржаната седници на ННУС од 30.3.2015 година
беше усвоен во целост.
Донесени одлуки:
1.М-р АНГЕЛЕ МИХАЈЛОВСКИ, се избира за наставник во звање вонреден професор по наствно-научната област: Пијано. Именуваниот се
избира во наведеното звање сметано од 5.6.2015 година до 5.6.2020 година.
2.СЕ ПРИФАЌА пријавата на темата за магистерски труд од
студентот Ѓорѓи Цуцковски и се определува темата, под наслов: „Шение“
како автентичен пример на „веризмот“ - вокално-интерпретативен
престиж во тенорскиот оперски фах. За ментор при изработката на
магистерскиот труд се определува: - проф. м-р Борис Трајанов, наставник
на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
3.СЕ ПРИФАЌА пријавата на темата за магистерски труд од
студентот Марина Владимирова и се определува темата, под наслов:
„Женските ликови од оперите во романтизмот и веризмот“. За ментор
при изработката на магистерскиот труд се определува: проф. м-р Борис
Трајанов, наставник на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
4.О Д Л У К А:
СЕ ПРИФАЌА пријавата на темата за магистерски труд од студентот
Владимир Саздовски и се определува темата, под наслов: „Арии за машки
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глас и дуети од оперите на Џузепе Верди“. За ментор при изработката на
магистерскиот труд се определува: проф. м-р Борис Трајанов, наставник
на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
5.На студиската програма 2011/2012 година во III (трети) семестар,
на насоката Труба џез студии за додавање на предметот Психологија на
проф. д-р Стефан Алексовски, наставник на ФОН при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
Дневен ред од седница на ННС, одржана на 5.5.2015 год.
Усвојување на записникот од одржаната седници на ННУС од
7.4.2015 година.
1. Донесување Одлука за утврдување предлог-кандидат за избор на
ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
објавениот конкурс од 21 април 2015 година за избор на наставник во
насловно звање доцент за наставно - научната област труба;
3. Донесување Одлука за формирање рецензиона комисија за избор
на еден наставник во насловно звање доцент за наставно - научната
област труба по конкурсот од 21 април 2015 година;
4. Договор за План за користење на годишни одмори за 2015 година;
5. Донесување на одлука за усвојување на пријава за дипломска работа
- диполомски концерт за студентот Илија Белистојановски.
Записникот од одржаните седници на ННУС од 7.4.2015 година,
ННУС на Музичката академија го усвои во целост без забелешки и
дополнувања.
Донесени одлуки:
1.За предлог-кандидат за избор на ректор на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип се утврдува: проф. д-р БЛАЖО БОЕВ, ред. проф. на
Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
2.На распишаниот Конкурс за избор на 1 (еден) наставник во насловно
звање доцент за наставно-научната област: Видови на инструменти: Труба
објавен во дневните весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ на 21 април
2015 година се пријави кандидатот Христо Саракинов кои не ги исполнува
условите наведени во конкурсот (нема завршени студии на втор циклус) и
истите не се доставуваат до рецензентската комисија.
На распишаниот Конкурс за избор на 1 (еден) наставник во насловно
звање доцент за наставно-научната област: Видови на инструменти:
Труба објавен во дневните весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ на 21
април 2015 година се пријави кандидатот: м-р Блаже Костадинов кои ги
исполнуваат условите наведени во конкурсот и истите да се доставуват
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до рецензентската комисија, со обврска да изготви реферат - рецензија со
извештај, заклучок и предлог за избор во звање.
3.СЕ ФОРМИРА рецензентска комисија за изготвување и поднесување
на писмен реферат за пријавениот кандидат по Конкурсот објавен на 21
април 2015 година во дневните весници: „Нова Македонија“ и „Коха“
за избор на 1 (еден) наставник во насловен доцент за наставно-научната
област: Видови на инструменти: Труба на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Во Рецензентската комисијата
се избираат: 1. проф. м-р Васо Ристов, ред. проф. од наставно-научната
област - Видови на инструменти: Труба, вработена на Факултетот за
музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
за претседател, 2. проф. м-р Златка Митева, ред. проф. од наставнонаучната област Видови на инструменти: Флејта, вработена на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член и 3.
проф. д-р Владимир Лазаревски, вон. проф. од наставно-научните
области: Видови на инструменти: Обоа и Камерна музика - вработен во
Македонската филхармонија во Скопје, за член.
4.Да се изготви План за користење на годишниот одмор на вработени
на МА за 2015 година.
5.Се одобрува Пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Илија Белистојановски, на тема, под наслов: „Соло песни и арии
од познати композитори“. За ментор при изработката на дипломскиот
труд се определува: проф. м-р Борис Трајанов.
Дневен ред од седница на ННС, одржана на 20.5.2014 год.
Усвојување на записникот од одржаната седници на ННУС од
5.5.2015 година.
1. Донесување Одлука за избор на еден наставник по наставно-научната
област: „Методика на настава по народни ора“ на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, согласно предлогот во
рефератот на рецензентската комисијата објавен во Универзитетски
билтен бр..146 од мај 2015 година (Прилог 1)
2. Донесување на одлука за усвојување на пријава за дипломска работа
- диполомски концерт за студентката Орхидеја Дукова 12184;
3. Донесување Одлука за усвојување на табеларениот преглед за
покриеноста на наставата на I (прв) циклус на студии на Музичката
академија за зимскиот и летниот семестар на учебната 2015/2016
година за редовно вработените наставници и соработници, наставници
избрани во насловни звања, наставници ангажирани од други
универзитети и институти и од други единици на Универзитетот,
како и лица ангажирани како стручњаци од праксата и уметници на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
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4. Донесување Одлука за усвојува табеларениот преглед за покриеноста
на наставата на II (втор) циклус на студии на Музичката академија за
зимскиот и летниот семестар на учебната 2015/2016 година;
5. Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на нови студенти во I (прва) година на I (прв) циклус на
универзитетски (академски) студии во учебната 2015/2016 година на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
6. Донесување Одлука за формирање на комисии за проверка на
знаењата и умеењата на Музичката академија за пријавените
кандидати за запишување во I (прва) година на I (прв) циклус на
студии во учебната 2015/2016 година;
7. Донесување Одлука за формирање на комисии за проверка на
знаењата и умеењата на Музичката академија за пријавените
кандидати за запишување во I (прва) година на II (втор) циклус на
студии во учебната 2015/2016 година;
8. Донесување Одлука за формирање на комисии за спроведување на
испити по наставните дисциплини за кои се ангажирани стручњаци од
пракса и уметници на I (прв) циклус на студии за зимскиот и летниот
семестар во учебната 2015/2016 година;
9. Донесување Одлука за одобрување на отсуство.
Записникот од одржаната седници на ННУС од 5.5.2015 година беше
усвоен во целост, без забелешки и дополнувања.
Донесени одлуки:
1.Доц. м-р ВЛАДИМИР ЈАНЕВСКИ се избира за наставник во
звањето - вонреден професор за наствно-научната област: „Методика
на настава по народни ора“. Именуваниот се избира во наведеното звање
сметано од 5.6.2015 година до 5.6.2020 година.
2.СЕ одобрува пријавата за изработка на дипломскиот концерт на
студентката Орхидеја Дукова, на тема, под наслов: „Концерт на соло
песни и арии“. За ментор при изработката на дипломскиот концерт се
определува: проф. м-р Борис Трајанов.
3.Се усвојува табеларениот преглед за покриеноста на наставата на
I (прв) циклус на студии на Музичката академија за зимскиот и летниот
семестар на учебната 2015/2016 година за редовно вработените наставници
и соработници, наставници избрани во насловни звања, наставници
ангажирани од други универзитети и институти и од други единици на
Универзитетот, како и лица ангажирани како стручњаци од праксата и
уметници на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, во целост.
4.Се усвојува табеларениот преглед за покриеноста на наставата на
II (втор) циклус на студии на Музичката академија за зимскиот и летниот
семестар на учебната 2015/2016 година, во целост.
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5.За реализација на Конкурсот за запишување во I (прва) година на I
(прв) циклус на универзитетски (академски) студии во учебната 2015/2016
година на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип се формира Конкурсна комисија. Во комисијата се именуваат: 1)
проф. м-р Владимир Јаневски, претседател, 2) проф. д-р Илчо Јованов,
член, 3) проф. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска, член, 4) проф. м-р
Ангеле Михајловски, член, 5) проф. м-р Гоце Гавриловски, член и 6) м-р
Ленче Насев, член. Од членовите на Комисијата се определуваат: за прием
на документи: проф. м-р Ангеле Мијхајловски, м-р Гоце Гавриловски
и м-р Ленче Насев и за електронска обработка на податоци: проф. д-р
Стефанија Лешкова - Зеленковска, проф. м-р Владимир Јаневски и проф.
д-р Илчо Јованов.
1. На Музичката академија за пријавените кандидати за запишување
во I (прва) година на I (прв) циклус на студии во учебната 2015/2016 година
се врши проверка на знаењата и умеењата.
2. За проверка на знаењата и умеењата на Музичката академија се
формираат комсии пооделно за катедри, и тоа на:
2.1. Оддел Теорија на музиката и музичка педагогија - Катедра за
теорија на музиката и музичка педагогија (Солфеж) се именуваат: проф.
д-р Илчо Јованов, проф. м-р Валентина Велковска -Трајановска и проф.
м-р Гоце Гавриловскии;
Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија (Основи на
хармонија), се именуваат: проф. м-р Гоце Гавриловски, проф. д-р Илчо
Јованов и проф. м-р Валентина Велковска -Трајановска.
2.2. Вокално-инструменталниот оддел - Катедра за пијано се
именуваат: проф. м-р Татјана Џорлева, проф. д-р Милица Шкариќ, проф.
м-р Емилија Потевска, проф. м-р Анѓеле Михајловски и доц. м-р Христо
Стојановски.
2.3. Вокално-инструменталниот оддел - Солфеж, проф. д-р Илчо
Јованов, проф. м-р Валентина Велковска -Трајановска и проф. м-р Гоце
Гавриловскии;
2.4. Оддел Теорија на музиката и музичка педагогија - Катедра
за етнокореологија, етномузикологија и народни инструменти - солфеж,
проф. д-р Илчо Јованов, проф. м-р Валентина Велковска –Трајановска и
проф. м-р Гоце Гавриловскии;
–– практичен дел (Етнокореологија), проф. м-р Владимир Јаневски,
проф. м-р Марјан Јанковски, проф. д-р Илчо Јованов и доц. м-р
Горанчо Ангелов;
–– Катедра за жичени инструменти
–– солфеж се именуваат: проф. д-р Илчо Јованов, проф. м-р Валентина
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Велковска -Трајановска и проф. м-р Гоце Гавриловски;
–– Катедра за жичени инструменти (инструмент) се именуваат: проф.
д-р Владимир Лазаревски, доц. м-р Паскал Краповски и доц. м-р
Владимир Крстев;
–– Катедра за дувачки инструменти;
–– солфеж се именуваат: проф. д-р Илчо Јованов, проф. м-р Валентина
Велковска -Трајановска и проф. м-р Гоце Гавриловски;
–– практичен дел (дувачки инструмент), проф. д-р Владимир Лазаревски,
доц. м-р Златка Митева, доц. д-р Бранко Павловски;
–– Катедра на инструментален џез (џез солфеж и теорија - еден испит)
проф. д-р Илчо Јованов, проф. м-р Антонијо Китановски и доц. м-р
Ванче Хараламповски.
–– Катедра на инструментален џез (матичен инструмент) проф
м-р. Антонијо Китановски, проф. м-р Ѓеорѓи Мицанов, м-р
Гоце Стефковски, доц. м-р Сашо Поповски и доц. м-р Ванче
Хараламповски.
–– Катедра за вокално пеење
–– Солфеж, проф. д-р Илчо Јованов, проф. м-р Валентина Велковска
Трајановска и проф. м-р Гоце Гавриловски;
–– Катедра за вокално пеење – практичен дел се именуваат: проф. м-р
Борис Трајанов, проф. д-р Илчо Јованов и доц. м-р Благица Поп
Томова.
1. На Музичката академија за пријавените кандидати за запишување
на II (втор) циклус во учебната 2015/2016 година се врши проверка на
знаењата и умеењето.
2. За проверка на знаењата и умеењето за пријавените кандидати
за запишување на II (втор) циклус во учебната 2015/2016 година на
Музичката академија се формираат комсии за проверка на знаењата
пооделно за секоја студиска програма, и тоа: - на студиската програма Теорија на музиката и музичка педагогија:
–– проф. д-р Илчо Јованов, претседател и членови: проф. д-р Стефанија
Лешкова -Зеленковска, проф. м-р Валентина Велковска - Трајановска
и проф. м-р Гоце Гавриловски;
–– на студиската програма - Етнокореологија: Доц. м-р Владимир
Јаневски, пртетседател и членови: проф. м-р Марјан Јанкоски и доц.
м-р Горанчо Ангелов; - на студиската програма - Пијано: проф. д-р
Татјана Џорлева, претседател и членови: проф. д-р Милица Шкариќ
и проф. м-р Ангеле Михајловски;
–– на студиската програма - Матичен инструмент: проф. д-р Владимир
Лазаревски, претседател и членови: доц. м-р Паскал Краповски, доц.
м-р Златка Митева и доц. м-р Владимир Крстев;
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–– на студиската програма - Соло пеење: проф. м-р Борис Трајанов,
претседател и членови: проф. д-р Илчо Јованов и доц. м-р Благица
Поп Томова;
–– на студиската програма - Џез студии: проф. м-р Антонијо
Китановски, претседател и членови: проф. м-р Ѓеорги Мицанов и м-р
Гоце Стевковски и доц. м-р Сашо Поповски.
8.Се формираат комисии за спроведување на испити по наставните
дисциплини за кои се ангажирани стручњаци од пракса и уметници на
I (прв) циклус на студии за зимскиот и летниот семестар на учебната
2015/2016 година.
9 .На проф. д-р ИЛЧО ЈОВАНОВ му се одобрува отсуство во период
од 30.6.2015 година до 4.7.2015 година поради учество (како претседател
на управниот одбор, раководител на семинарот и претседател на жири
комисијата) на Фестивалот на народни инструменти и песни „Пеце
Атанасовски“ во с. Долнени - Прилеп.
Дневен ред од седница на ННС, одржана на 6.7.2015 год.
Усвојување на записникот од одржаната седници на ННУС од
20.5.2015 година.
1. Донесување Одлука за реакредитација на студиските програми за прв
и за втор циклус на студии на Музичката академија;
2. Разгледување на Барање од Драган Гоневски за продолжување на
рокот за студирање на втор циклус на студии на студиската програма
Виолончело;
3. Разгледување на барања од студенти за прифаќање на пријави за
дипломски труд;
4. Донесување Одлука по барања од проф. проф. д-р Стефанија Лешкова
- Зеленковска, наставник на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, за изведување на високообразовна дејност ментор на студиската програма за Музички науки на II (втор) циклус
на студии на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2015/2016 година.
5. Донесување Одлука за започнување на постапка за избор на декан на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за
период од 4 (четири) години.  
Записникот од одржаната седници на ННУС од 20.5.2015 година
беше усвоен во целост, без забелешки и дополнувања.

520

Годишен извештај

Донесени одлуки:
1.За реакредитација на студиските програми за прв и за втор циклус
на студии на Музичката академија.
2.Се прифаќа Барањето број 1002-82/25 од 14.5.2015 година
поднесено од Драган Гоневски студентот на втор циклус на студии на
студиската програма музичар изведувач - Виолончело и одобрување на
продолжување на рокот за одбрана на магистерскиот труд (втор пат) во
период од една година од крајниот рок за одбрана на магистерскиот труд,
поради лични причини.
Студентот е должен да плати износ од 12.000,оо (дванаесет илјади)
денари за продолжување на рокот за студирање, поради истек на крајниот
рок за студирање од договорот склучен помеѓу студентот и Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип.
I.СЕ одобрува Пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Горан Димитровски на тема, под наслов: 1/Beautiful Love
-Wayne King , Victor Young , 2/ St.Thomas- Sonny Rollins и 3/ Billies
Bounce- Charlie Parker. За ментор при изработката на дипломскиот труд
се определува: доц. м-р Сашо Поповски.
II.СЕ одобрува Пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Владо Сапламаев на тема, под наслов: Broadway Blues-Ornette
Coleman, Groovin’ High-Dizzie Gillespie и Odwala-Roscoe Mitchell. За
ментор при изработката на дипломскиот труд се определува: проф. м-р
Антонијо Китановски.
III.СЕ одобрува Пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Христијан Николовски, на тема под наслов: Бамбурци-игри под
маски во Малешевијата. За ментор при изработката на дипломскиот труд
се определува: проф. м-р Владимир Јаневски.
IV.СЕ одобрува Пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Мартин Додевски на тема, под наслов:Caravan-Duke Elington,
Just Friends – Klemmer/lewis и You d Be So Nice To Come Home To – Cole
Porter. За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува:
Доц. м-р Сашо Поповски.
V. СЕ одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Диамант Балажи на тема, под наслов:Roscoe Mitchell – Odwala,
Duke Elington – Caravan и Ornette Coleman - Broadway blues. За ментор
при изработката на дипломскиот труд се определува: доц. м-р Сашо
Поповски.
4.СЕ ОДОБРУВА Барањето бр.1407-73/1 од 1.7.2015 година
поднесено од Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска, наставник на Музичката академија при Универзитетот
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„Гоце Делчев“ во Штип, да изведува високообразовна дејност - ментор
на студиската програма за Музички науки на II (втор) циклус на студии
на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје во учебната 2015/2016 година.Одлуката влегува во
сила со денот на донесувањето, a ќе се применува по дадената согласност
од ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
5.Наставно-научниот и уметнички совет на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип донесе Одлука за започнување
на постапка за избор на декан на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип за период од 4 (четири) години.  
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Дневен ред од седница на ННС, одржана на 24.8.2015 год.
- Усвојување на записникот од одржаната седници на ННУС од
6.7.2015 година.
1. Донесување Одлука за утврдување на кандидати за избор на декан на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за
мандатен период од 4 години;
2. Донесување Одлука за утврдување на предлог - кандидати за избор на
проректори на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за мандатен
период од 4 години.
3. Донесување Одлука за надомест на членовите на Комисијата за
проверка на знаењето и умеењето за пријавените кандидати на I (прв)
циклус на студии на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип за учебната 2015/2016 година;
4. Донесување Одлука за одобрување на пријави за изработка на
дипломскиот труд/дипломски концерт на студенти на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
5. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерскиот труд, под наслов: „Развојни фази на играорните
ансамбли во Кочанско поле“ на кандидатката Жаклина Стојчева Јорданова.
6. Донесување Одлука за формира на комисија за оценка на магистерскиот
труд, под наслов: „Сценсска адаптација на традиционалните ора од
Леринско поле“ на кандидатот Валентин Соклевски;
Записникот од одржаната седници на ННУС на МА од 6.7.2015
година беше усвоен во целост, без забелешки и дополнувања.
7. Донесување одлуки за одобрување на барања од студенти за
активирање на студиите, односно продолжување на студиите по
прекинувањето;
8. Донесување Одлука за префрлување од друг универзитет и
признавање на испити.
9. Донесување Одлука за префрлување од една на друга насока во
рамките на Академијата и признавање на испити.
10. Донесување Одлука за додавање на предмети.

Годишен извештај

Донесени одлуки:
1.Наставно-научниот и уметнички совет на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип со мнозинство на гласови
донесе одлука за утврдување на кандидат за избор на декан на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, и тоа: - проф.
м-р Антонијо Китановски, во звање вонреден професор, наставник на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Наставно-научниот и уметнички совет на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип со мнозинство на гласови донесе
Одлука за утврдување на предлог - кандидати за избор на проректори
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, и тоа: 1. проф. д-р Дејан
Мираковски, во звање вонреден професор, наставник на Машинскиот
факултетот при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и 2. Доц. д-р
Кирил Барбареев, во звање доцент,наставник на Факултетот за образовни
науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за мандатниот период
од 4 години.
3.Се утврдува надомест на членовите на Комисијата за проверка на
знаењето и умеењето за пријавените кандидати на I (прв) циклус на студии
на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во
учебната 2015/2016 година.
Надоместокот на членовите на Комисијата за проверка на знаењето и
умеењето за пријавените кандидати на прв циклус на студии на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната
2015/2016 година изнесува 3.000,оо денари во нето износ (за трите уписни
рока и за учество во сите комисии за проверка на знаењето).
4.Се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Емил Арсов на тема, под наслов: - BEGLI OCCHI, MERCE’ ANTON FRANCESCO TENAGLIA, - SEBBEN, CRUDELE - ANTONIO
CALDARA,- LASCIAR D’AMARTI - FRANCESCO GASPARINI,- DAS
IST EIN FLOTEN UND GEIGEN - ROBERT SCHUMANN, - DIE FORELLE
- FRANZ SHUBERT, - DIGNARE, O DOMINE’ - GEORG FRIEDRICH
HANDEL, - ТАК ЧТО ЖЕ? - П. И. ЧАЈКОВСКИ, - ЦВЕТОВИ - Б.
ЦАНЕВ,- HO CAPITO - W. A. MOZART и- FIN CH’ HAN DAL VINO
- W. A. MOZART. За ментор при изработката на дипломскиот труд се
определува: доц. м-р Благица Поп Томова.
Се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на студентот
Милкица Илиева на тема, под наслов: 1. Krystof Zgraja - Flamenco studien
No. 1, 2. Henri Dutilleux – Sonatine, 3. Francis Poulenc – Sonata и 4. Jacques
Ibert - Concerto I stav.
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува:
проф. м-р Златка Митева.
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Се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на студентот
Едил Хусоски на тема, под наслов: 1. Аll the things you are, 2. Odwalla и
3. Caravan.
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува:
проф. м-р Ѓеорги Мицанов.
5.Се формира комисија за оценка на магистерскиот труд, под наслов:
„Развојни фази на играорните ансамбли во Кочанско поле“ на кандидатката
Жаклина Стојчева - Јорданова. Во комисијата се именуваат: 1. проф.
д-р Илчо Јованов - претседател, наставник на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 2. проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска - член, наставник на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип и 3. Доц. м-р Владимир Јаневски - член (ментор),
наставник на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
6.Се формира комисија за оценка на магистерскиот труд, под наслов:
„Сценсска адаптација на традиционалните ора од Леринско поле“ на
кандидатот Валентин Соклевски. Во комисијата се именуваат: 1. проф.
д-р Илчо Јованов - претседател, наставник на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 2. проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска - член, наставник на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип и 3. Доц. м-р Владимир Јаневски - член (ментор),
наставник на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
Наставно - научниот совет на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип донесе Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005
- 22/3 од 24.8.2015 годидна поднесено од Надица Стојанова, студент на
студиската програма/насока Волина со индедкс број 12473 за активирање
на студиите, односно продолжување на студиите по прекинувањето.
Студентот се запишува во III (трети) семестар по втор пат во учебната
2015/2016 година на студиската програма /насока Виолина од 2013/2014
година како редовен студент.
II. Наставно - научниот совет на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип донесе Одлука за одобрување
на Барањето бр. 1005 - 22/2 од 20.8.2015 година поднесено од Јованчо
Стојановски, студент на студиската програма/насока Кларинет со индедкс
број 12340 за активирање на студиите, односно продолжување на студиите
по прекинувањето. Студентот се запишува во III (трети) семестар по
втор пат во учебната 2015/2016 година на студиската програма/насока
Кларинет од 2011/2012 година како редовен студент.
III. Наставно - научниот совет на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип донесе Одлука за одобрување на
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Барањето бр. 1005 - 22/1 од 11.8.2015 година поднесено од Влатко Стевчев,
студент на студиската програма/насока Теорија на музиката и музичка
педагогија со индедкс број 12284 за активирање на студиите, односно
продолжување на студиите по прекинувањето.
Студентот се запишува во III (трети) семестар по втор пат во учебната
2015/2016 година на студиската програма /насока Теорија на музиката и
музичка педагогија од 2011/2012 година како редовен студент.
IV. Наставно - научниот совет на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип донесе Одлука за одобрување на
Барањето бр. 1005 - 22/5 од 24.8.2015 година поднесено од Драган Спасов
студент на студиската програма/насока Теорија на музиката и музичка
педагогија со индедкс број 12328 за активирање на студиите, односно
продолжување на студиите по прекинувањето.
Студентот се запишува во III (трети) семестар по трет пат во учебната
2015/2016 година на студиската програма /насока Теорија на музиката и
музичка педагогија од 2011/2012 година како редовен студент.
V. Наставно - научниот совет на Факуклтетот за музичка уметност
при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип донесе Одлука за одобрување
на Барањето бр. 1505 – 22/3 од 29.8.2013 година поднесено од Благојче
Белички, студент на студиската програма Пијано, со индедкс 121182
за активирање на студиите, односно продолжување на студиите по
прекинувањето. Студентот се запишува во II ( втора) студиска година во
втор пат во учебната 2013/2014 година на студиската програма Пијано од
2009/2010 како редовен студент.
VI. Наставно - научниот совет на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип донесе Одлука за одобрување
на Барањето бр. 1005 – 22/4 од 24.8.2015 година поднесено од Иван
Димков, студент на студиската/насока Саксофон со индекс број 12343
за активирање на студиите, односно продолжување на студиите по
прекинувањето. Студентот се запишува во III (трети) семестар по трет пат
во учебната 2015/2016 година на студиската програма/насока Саксофон
од 2011/2012 година како редовен студент.
8.Се прифаќа Барањето бр. 1005-14/1 од 18.8.2015 година поднесено
од студентот Стефан Илиевски, за префрлување од Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје од насоката
Музичка теорија и педагогија на насоката Теорија на музиката и музичка
педагогија на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип, како редовен студент.
Семестарот во кој ќе биде префрлен студентот ќе биде определен
согласно освоените кредити и одлуката од ректорот.
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I.Се прифаќа Барањето бр.1005-15/2 од 25.6.2015 година поднесено
од студентот Мартин Василев, за префрлување од насоката Вокално
инструменталниот оддел - Пијано на насока Теорија на музиката и музичка
педагогија на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“
во Штип, како редовен студент. Семестарот во кој ќе биде префрлен
студентот ќе биде определен согласно освоените кредити и одлуката од
ректорот.
II.Се прифаќа Барањето бр.1005-15/1од 3.6.2015 година поднесено
од студентот Лина Динева, за префрлување од насоката Вокално
инструменталниот оддел - Пијано на насока Теорија на музиката и музичка
педагогија на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“
во Штип, како редовен студент. Семестарот во кој ќе биде префрлен
студентот ќе биде определен согласно освоените кредити и одлуката од
ректорот.
III.Се прифаќа Барањето бр.1005-15/3 од 24.8.2015 година од
студент Илија Јованов, со број на индекс 12508, за префрлување од насока
Пијано на насока Теорија на музиката и музичка педагогија на Музичката
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, како редовен студент.
Семестарот во кој ќе биде префрлен студентот ќе биде определен согласно
освоените кредити и одлуката од ректорот.
I.Наставно-научниот и уметнички совет на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, донесе едногласна одлука на
студиските програми:
–– 2013/2014 година во III (трети) семестар на насоката Пијано Џез
студии
–– 2013/2014 година во IV (четврти) семестар на насоката Пијано џез
студии
–– за додавање на предметот Музика и уметност – изборен предмет на:
проф. м-р Антонијо Китановски.
Дневен ред од седница на ННС одржана на 09. 09. 2015 год.
1. Донесување Одлука за изменување и дополнување на одлуката за
покриеност на наставата на I (прв) циклус на студии во зимскиот
семестар на учебната 2015/2016 година;
2. Донесување Одлука за изменување и дополнување на одлуката
за формирање на комисии за спроведување на испити по наставни
дисциплини за кои се ангажираат стручњаци од пракса и уметници на
I (прв) циклус на студии во зимскиот семестар на учебната 2015/2016
година;
3. Донесување Одлука за формирање комисии за проверка на знаењето
и умеењето на пријавените кандидати за запишување на II (втор)
циклус на студии во учебната 2015/2016 година;
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4. Донесување Одлука за усвојување на пријави на студенти за изработка
на дипломски труд/дипломски концерт;
5. Донесување на одлуки по барање на студенти за преминување од
други универзитети и признавање на испити;
6. Донесување на одлуки по барање на студенти за префрлување од една
насока на друга во рамките на Академијата и признавање на испити;
7. Донесување на одлуки по барање на студенти за активирање на
студиите на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.
Донесени одлуки:
1.Се врши изменување и дополнување на Одлуката број 1402-68/3 од
20.5.2015 година за покриеноста на наставата на I (прв) циклус на студии
за зимскиот семестар на учебната 2015/2016 година.
2.Се врши изменување и дополнување на Одлуката број 1402-68/8
од 20.5.2015 година за формирање на комисии за спроведување на испити
по наставни дисциплини за кои се ангажираат стручњаци од пракса и
уметници на прв циклус на студии во зимскиот семестар на учебната
2015/2016 година.
3.Се формираат комисии за проверка на знаењето и умеењето на
пријавените кандидати за запишување на II (втор) циклус на студии во
учебната 2015/2016 година.
I.Се одобрува Пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентката Невена Георгиева на тема, под наслов:1. Francesco Duran
- Vergin, tutto amor, 2. Alessandro Scarlatti - Sento nel core, 3. Alessandro
Scarlatti - Se tu della mia morte, 4. George Frideric Handel - Ombra mai fu, 5.
Petar Ilic Cajkovski - Sred sumnova bala, 6. Franz Schubert - Der Leiermann,
7. Milan Prebanda - Djevojka i momak, 8. Sotir Golabovski - Kraj ezero. 9.
Wolfgang Amadeus Mozart - Arija na Kerubin od operata Svadbata na Figaro
- “Voi che sapete”. За ментор при изработката на дипломскиот труд се
определува: Доц. м-р Благица Поп Томова.
II.Сe одобрува Пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентката Марија Докузова на тема, под наслов Соло пеење - (дипломски
концерт) 8 со програма: Џ.Паисиело -“Nel cor piu non mi sento” , К.В.Глук
-“O del mio dolce ardor”, Г.Ф.Хендел -„Mi lagnero tacendo“, Гоце
Гавриловски „Во круг“ , Јосип Хатце -„Серенада“ , Јоханес Брамс - „Immer
leiser wird meiner Schlummer “, П.И.Чајковски -„Њет тољка тот, кто знал“,
П.И.Чајковски -„Хотел би в единое слово“ , “Tu che di gel sei cinta”- Арија
на Лиу од операта „Турандот“- Џ.Пучини “Лична Самовило“- Арија на
Хана од операта „Веселата вдовица“- Ф.Лехар. За ментор при изработката
на дипломскиот труд се определува: доц. м-р Благица Поп Томова.
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I.Се прифаќа Барањето бр. 1005-14/3 од 7.9.2015 година поднесено од
студентот Влатко Лозаноски, за префрлување од Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје од насоката
Музичка теорија и педагогија на насоката Теорија на музиката и музичка
педагогија на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“
во Штип, како редовен студент. Семестарот во кој ќе биде префрлен
студентот ќе биде определен согласно освоените кредити и одлуката од
ректорот.
II. Се прифаќа Барањето бр. 1005-17/5 од 4.9.2015 година поднесено
од студентот Гоце Маротов, за префрлување од Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје од
студиската програма/насоката Контрабас на насоката Контрабас на
Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, како
редовен студент. Семестарот во кој ќе биде префрлен студентот ќе биде
определен согласно освоените кредити и одлуката од ректорот
III. Се прифаќа Барањето бр. 1005-14/4 од 9.9.2015 година поднесено
од студентот Ирена Димевска, за префрлување од Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје од
студиската програма Музичка теорија и педагогија на насоката Теорија на
музиката и музичка педагогија на Музичката академија при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип, како редовен студент. Семестарот во кој ќе биде
префрлен студентот ќе биде определен согласно освоените кредити и
одлуката од ректорот.
I. Се прифаќа Барањето бр.1005-15/5 од 9.9.2015 година од студент
Моника Стојкоска, со број на индекс 12519, а префрлување од насока
Обоа на насока Флејта на Музичката академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип, како редовен студент. Семестарот во кој ќе биде префрлен
студентот ќе биде определен согласно освоените кредити и одлуката од
ректорот.
II.Се прифаќа Барањето бр.1005-15/4 од 3.9.2015 година од студент
Александар Стојанов, со број на индекс 12187, за префрлување од
насокаТеорија на музиката и музичка педагогија на насока Пијано џез
студии на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип,
како редовен студент. Семестарот во кој ќе биде префрлен студентот ќе
биде определен согласно освоените кредити и одлуката од ректорот.
III. Се прифаќа Барањето бр. 1005-17/9 од 9.9.2015 година поднесено
од студентот Дарко Николов, за префрлување од насоката Етнокореологија,
етномузикологија и народни инструменти на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип на насоката Теорија на музиката и музичка педагогија
на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, како
редовен студент. Семестарот во кој ќе биде префрлен студентот ќе биде
определен согласно освоените кредити и одлуката од ректорот.
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I. Наставно - научниот совет на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип донесе Одлука за одобрување
на барањето бр. 1005 - 22/6 од 09.09. 2015 година поднесено од Ненад
Димовски, студент на студиската/насока Теорија на музиката и музичка
педагогија со индекс број 12532 за активирање на студиите, односно
продолжување на студиите по прекинувањето. Студентот се запишува во
III (трети) семестар по прв пат во учебната 2015/2016 година на студиската
програма/насока Теорија на музиката и музичка педагогија од 2013/2014
година како редовен студент.
II. Наставно - научниот и уметнички совет на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип донесе Одлука за одобрување
на барањето бр. 1005 - 22/7 од 9.9.2015 година поднесено од Пеце
Клечкаровски, студент на студиската/насока Теорија на музиката и
музичка педагогија со индекс број 12412 за активирање на студиите,
односно продолжување на студиите по прекинувањето. Студентот ги
продолжува судиите со запишување на апсолвентски стаж во учебната
2015/2016.година на студиската програма/насока Теорија на музиката и
музичка педагогија.
Дневен ред од седница на ННС, одржана на 19.9.2015 год.
1. Донесување Одлука за избор на продекан на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Донесување Одлука за усвојување на пријави за изработка на
дипломски труд на студентката Љупка Манчевска.
3. Донесување Одлука за активирање на студиите.
Донесени одлуки:
1.За продекан на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, по предлог на новоизбраниот декан на Академијата се
избира: - проф. м-р ВЛАДИМИР ЈАНЕВСКИ, наставник на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Именуваниот
се избира за време од 4 (четири) години сметано од 15.09.2015 година
заклучно со 14.9.2019 година.
2.Се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентката Љупка Манчевска на тема, под наслов: Концерти за
виолончело со осврт кон концертот за виолончело и оркестар во d-moll од
Едуард Виктор Антоин Лало (1823-1892). За ментор при изработката на
дипломскиот труд се определува: Доц. м-р Паскал Краповски.
3.Наставно - научниот и уметнички совет на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип донесе Одлука за одобрување
на барањето бр. 1005-22/8 од 09.09.2015 година поднесено од Благоја
Белички, студент на насока Пијано на (Вокално - инструментален оддел)
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со индекс број 12182 за активирање на студиите, односно продолжување
на студиите по прекинувањето. Студентот ги продолжува судиите со
запишување во III (трети) семестар по четврти пат во учебната 2015/2016
година на насоката Пијано (Вокално - инструментален оддел).
Дневен ред од седница на ННС, одржана на 30.9.2015 год.
Усвојување на записниците од одржаните седници на ННУС од
24.8.2015, 9.9.2015 и 19.9.2015 година.
1. Донесување Одлука за избор на наставник за настано-научната
oбласт: Видови на инструменти - Труба на Музичката академија
според Билтенот на Универзитетот, бр.154 од 15.9.2015 година;
2. Донесување Одлука за именување на претседател и членовина
комисијата за спроведување на тајно гласање за избор на член од
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во
Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
3. Донесување Одлука за замена на член на Сенатот на Универзитетот
од редот на вработените на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;
4. Донесување Одлука за прием на кандидати за запишување на II (втор)
циклус на студии на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во учебната 2015/2016 година;
5. Донесување Одлука за утврдување на бројот и составот на членови
на ННУС на МА во зимскиот семестар на учебната 2015/2016 година;
6. Донесување Одлука по барање од Славчо Коцев студент на II (втор)
циклус на студии за продолжување на рокот за студирање поради
лични причини.
7. Донесување Одлука по извештајот на магистерскиот труд под
наслов: „Развојни фази на играорните ансамбли во Кочанското поле“
на кандидатот Жаклина Стојчева – Јорданова.
8. Донесување
Одлука
по
извештајот
на
магистерскиот
труд под наслов: „Сценска адаптација на традиционалните
ора од Леринско поле“ на кандидатот Валентин Соклевс
ки.
9. Донесување Одлука за прифаќање на пријавата и определување на
наслов на тема за изработка на диполомски труд/дипломски концерт
на студентот Даниела Хаџи – Тоневска.
1.м-р БAЖЕ КОСТАДИНОВ се избира за наставник во насловно
звање насловен доцент за наствно-научната област: Видови на инструменти
- Труба. Именуваниот се избира во наведеното звање сметано од 30. 9.
2015 година до 30.10.2020 година.
2.За претседател на комисијата за спроведување на тајно гласање
за избор на членови од Музичката академија при Универзитетот „Гоце
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Делчев“ во Штип во Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
се именува: 1. Доц. м-р Анѓеле Мијхајловски, а за членови на комисијата
за спроведување на тајното гласање за избор на членови од Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во Сенатот на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, се именуваат: 1. Доц. м-р Горанчо
Ангелов и 2. проф. м-р Гоце Гавриловски.
2.1.За член на Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од
редот на вработените на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип со непосредно и тајно гласање се избира: проф. м-р
Валентина Велковска -Трајановска, вон. проф. на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
3.ПАНЧЕ ГЕЛЕВ од Штип со завршен прв циклус (додипломски)
студии на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ од
Штип нa насоката Гитара /Џез студии му се одобрува запишување на втор
циклус на универзитетски (академски) студии на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма Џез
гитара со (60 EKTC) во учебната 2015/2016 година како редовен студент.
Висината на школарината за учебната 2015/2016 година се определува
според актите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
4.Се утврдува бројот и составот на Наставно-научниот и уметнички
совет на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип за зимскиот семестар на учебната 2015/2016 година. Списокот за
бројот и составот на Наставно-научниот и уметнички совет на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за зимскиот
семестар на учебната 2015/2016 година е составен дел на оваа одлука.
5.Наставно - научниот и уметнички совет на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна одлука за
прифаќање на барањето број 1002-82/67 од 15.9.2015 година поднесено од
Славчо Коцев, студентот на втор циклус на студии на студиската програма
Џез студии за продолжување на рокот за одбрана на магистерскиот труд
во периодот од 1 (една) година сметано од крајниот рок за одбрана на
магистерскиот труд поради лични причини.
6.СЕ УСВОЈУВА во целост извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд и се прифаќа магистерскиот труд на
кандидатката: Жаклина Стојчева - Јорданова, под наслов: „Развојни фази
на играорните ансамбли во Кочанското поле“. Се формира комисија за
јавна одбрана на магистерскиот труд, во состав: 1. проф. д-р Илчо Јованов претседател, наставник на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, 2. проф. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска - член,
наставник на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип и 3. доц. м-р Владимир Јаневски - член (ментор), наставник на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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7.СЕ УСВОЈУВА во целост извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд и се прифаќа магистерскиот труд на
кандидатот: Валентин Соклевски, под наслов: „Сценска адаптација на
традиционалните ора од Леринско поле“. Се формира комисија за јавна
одбрана на магистерскиот труд, во состав: 1. проф. д-р Илчо Јованов претседател, наставник на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, 2.проф. д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска - член,
наставник на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип и 3. доц. м-р Владимир Јаневски - член (ментор), наставник на
Музичкатга академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
8.СЕ ПРИФАЌА пријавата бр.1005-19/40 од 30.9.2015 година и
определува наслов на тема за изработка на дипломски труд/дипломски
концерт на студентот Даниела Хаџи -Тоневска на тема: - дипломски
концерт, под наслов: 1. Caravan-Duke Ellington 2. Groovin’ High-Dizzie
Gillespie и 3. Well You Needen’t - Thelonious Monk. За ментор се определува:
Доц. м-р Сашо Поповски.
5. Постигнати резултати на студентите по одделните
предмети на Музичка академија
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по
одделни предмети
Септемвриска прва испитна сесија, 2014
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет
Музичка
академија

Вкупно
пријавени
60

%

Го
Не се
положиле
јавиле
испитот
на
испитот

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

19

13

8

8

7

5

31,6 21,6 13,3 13,3 11,6 8,33

0

41

0

68,3

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014
Вкупно
Факултет
пријавени
Музичка
академија
%
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32

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

10

5

5

4

1

6

31,2 15,6 15,6 12,5 3,13 18,7

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот
1

21

3,13

65,6
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Февруарска прва сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Музичка
161
академија
%

5

6

7

8

9

Го
Не се
јавиле положиле
испитот
на
испитот
10

11

14

19

30

38

42

ОЦЕНКА

6,83 8,70 11,80 18,6 23,6 26,09

7

143

4,35

88,82

Февруарска втора сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Музичка
658
академија
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

148

102

88

123

96

87

22,4 15,5 13,3 18,6 14,5 13,2

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Музичка
123
академија
%

ОЦЕНКА

Музичка
225
академија
%

14

496

2,13

75,38

Го
Не се
положиле
јавиле
испитот
на
испитот

5

6

7

8

9

10

55

43

10

10

3

0

2

66

0

1,63

53,6

44,7 34,9 8,13 8,13 2,44

Јунска прва испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени

Го
Не се
положиле
јавиле
испитот
на
испитот

ОЦЕНКА
5

20

6

21

7

29

8

39

9

53

10
60

8,89 9,33 12,8 17,3 23,5 26,6

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот
3

202

1,33

89,7
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Јунска втора испитна сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Музичка
541
академија
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

161

81

72

92

69

61

29,7 14,9 13,3 17,01 12,7 11,2

Септемвриска испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Музичка
130
академија
%

ОЦЕНКА
5

35

6

25

7

21

26,9 19,2 16,1

8

13
10

9

14

10
10

10,7 7,69

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015
ОЦЕНКА

Вкупно
Факултет
пријавени
Музичка
107
академија
%

5

42

6

34

7
7

8

2

9
3

10
1

39,2 31,7 6,54 1,87 2,80 0,93

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот
5

375

0,9

69,3

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот
12

83

9,23

63,85

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот
18

47

16,82

43,93

6. Техничка опременост
Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на
Академијата
Р.бр. Вид на опрема
1.

LCD проектор

3.

Копер ХЕРОХ 4250

1

4.

Џи- Ви - Си мини систем

4

5.

Циско Свич

1

6.

Дигитално пијано

3

2.
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Количина

Печатар Херох 3428

2
2
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7.

Полуконцертно пијано

5

8.

Пијанино

1

9.

Стејџ пијано

1

10.

Пијанино

6

11.

Тапани со чинели и сталки

1

12.

Гитарски засилувач

2

13.

Засилувачи за електрично пијано

2

14.

Бас засилувач Leni

1

15.

Бас засилувач

1

16.

Бела 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

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.
Главениот влез на Академијата се наоѓа на северната страна. На
приземјето, Академијата располага со:
–– три простории за индивидуална настава по пијано;
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–– 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, клиима, потребен број на столици
и два пијана
четири простории за индивидуална настава (боксови) за жичани 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.
Реновирање, адаптација и санација на просториите
На Академијата во извештаниот период се извршени молерофарбаски
работи во приземниот дел, холовите и канцелариите на наставниците и
другите вработени на Академијата.
8. Издавачка дејност (зборници, книги)
–– Литература издадена од наставничкиот кадар на Академијата;
–– Објавени зборници, книги...
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Проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска
Учебник
С.Лешкова-Зеленковска & В.Велковска-Трајановска (2015).
Познавање на музичките инструменти и нивните функции во
оркестарот и основи на музичките форми. Универзитет „Гоце Делчев“ Штип. ISBN 978-608-244-147-4
Проф. м-р Валентина Велковска -Трајановска
Учебник:
Познавање на музичките инструменти и нивните функции
во оркестарот и основи на музичките форми.Стефанија ЛешковаЗеленковска и Валентина Велковска-Трајановска (Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-147-4)
Проф. м-р Ангеле Михајловски
Издадена скрипта:
Mihajlovski, Angele (2014) Прсната техника - клучен фактор за
пијанистичката интерпретација - скрипта. ISBN 978-608-244-125-2.
9. Научноистражувачка работа (проекти)
–– Проекти кои се во тек во кои учествуваат вработените на
Академијата
–– Домашни/меѓународни проекти
Емилија Потевска Попивода

Датум
од-до

Наслов на
проектот

1.12.2014

Концерт за два
солист
кларинети и пијано

4.6.2015

Концерт за
кларинет и пијано

Позиција

солист

Опис на активностите во тек на
проектот:
Концерт за два кларинети и пијано
на Јоргос Казикос – кларинет
(Грција), Бранко Павловски –
кларинет и Емилија Потевска –
пијано
- Концертот се одржа во
концертната сала „Kentro
Mousikis” во Солун, Грција
Концерт за кларинет и пијано
на Јоргос Казикос – кларинет
(Грција) и Емилија Потевска –
пијано во Националната галерија
Даут пашин Амам во Скопје,
Македонија
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Солистички
18.6.2015
концерт за пијано

солист

13.8.2015

Концерт на трио
“Mezzo”

солист

23.9.2015

Концерт на трио
“Mezzo”

солист

Солистички концерт на Емилија
Потевска – пијано во концертната
сала “Symphony Hall” во Токио,
Јапонија
Концерт на трио “Mezzo“ во
рамките на фестивалот „Концерт
во спомениците на стариот град“
во Гдањск, Полска
Концерт на трио “Mezzo“ во
рамките на фестивалот „Фестивал
на нациите“ во концетната сала
„Sala Baldini – Teatro Marcello” во
Рим, Италија
Фестивалот за современа музика
по осми пат се одржа во Скопје.
Во ова издание на Фестивалот се
одржаа пет концерти на домашни
и странски изведувачи:
- Концерт на Марија Илиева
– виолина и Татјана Џорлева –
пијано

18-30
10.2015

Фестивал за
современа музика
МОДОАРС 2015

- Концерт на Магдалена
Уметнички
директор и Филипчак – виолина (В.
Британија) и Адам Голка – пијано
менаџер
(САД)
- Концерт на Јоргос Казикос
– кларинет (Грција) и Емилија
Потевска – пијано
- Концерт на трио „Mezzo”
- Концерт на Дејан Иванович –
гитара (Хрватска/Португалија) и
Маја Стојановска - пијано

10. Објавени трудови
Објавени трудови од вработените на Академијата
Проф.д-р Стефанија Лешкова Зеленковска
Објавени трудови
Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2015) The Significant
Role of Music in the Educational System through the Various Scientific
Disciplines. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research
(IJSBAR), 22 (1). pp. 354-359. ISSN 2307-4531
-
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Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2014) Влијанието на културната
политика и творештвото на македонските композитори во Република
Македонија. Muzika (br.20). pp. 38-58. ISSN 1409-6579
Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2014) Between Social
Transformation and Continuity: Bektashi Sufi Music Tradition in the Republic
of Macedonia. Review of European Studies, 6 (2). pp. 63-80. ISSN 1918-7173
Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2014) The music
education subject in modern educational trends in the Republic of Macedonia.
Journal of Teaching and Education, 3 (1). pp. 555-560. ISSN 2165-6266
Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2015) Dragan Gjakonovski-Spato,
Grove Dictionary of Music and Musicians University Oxford Press
Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2015) Leb I Sol, Grove Music
Dictionary of Music and Musicians, Oxford University Press
Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2015) Tose Proeski, Grove Dictionary
of Music and Musicians, Oxford University Press

––
––
––
––

––

Проф.м-р Валентина Велковска Трајановска
Изведби на дела
05.09.2015 - „Струшка музичка есен 2015“ - Концерт на ансамблот
КонТемпора, изведба на делото Огледала, за виолина, виола и пијано,
во Струга;
27.05.2015 - Концерт на ансамблот КонТемпора, изведба на делото
Ѕвездин траг за флејта/алт флејта, обоа, кларинет и фагот, во Монс,
Белгија;
26.05.2015 - Концерт на ансамблот КонТемпора, изведба на делото
Ѕвездин траг за флејта/алт флејта, обоа, кларинет и фагот, во Лиеж,
Белгија;
03.04.2015 - „Денови на македонска музика 2015“ - Концерт на
ансамблот КонТемпора со гости од ансамблот Авентур (Германија),
изведба на делото Ѕвездин траг за флејта/алт флејта, обоа, кларинет
и фагот, во Скопје;
01.01.2015 - Концерт на Николас Хорват Glassworlds, изведба на
делото Сонце, за пијано, во Киев, Украина.

Проф.м-р Гоце Гавриловски
Објавени трудови
Гавриловски Гоце, Фолклорните елементи во Суита бр.1, од
балетот „Лабин и Дојрана“ на композиторот Трајко Прокопиев,
Струшка музичка есен 2014, Музика и образование, СОКОМ, Скопје,
2015, стр. 13-26, CIP 78.072(497.7) (082), ISBN 978-9989-801-15-0,
COBISS.MK-ID 99187978
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Проф.м-р Владимир Јаневски
Објавени трудови:
1. Јаневски Владимир, (2014) Форми во македонските играорни образци,
Зборник на трудови VI, Илинденски денови, Битола.
2. Јаневски Владимир, (2014) Глувонемите ора, нивната стилска и
морфолошка анализа, Македонски фолклор, XXXVI, бр. 69, Скопје.
Проф.м-р Ангеле Михајловски
Издадени трудови во зборници:
Mihajlovski, Angele and Ristova - Mihajlovska, Milena (2014) „Music
and literature – an ideal fusion for catharsis“. In: VII Международная
научная интернет - конференция “Общество, общности, человек : в
поисках “вечного мира”, 17 Nov 2014, Internet Conference.
Nikolovska Vrateovska, Dance and Mihajlovski, Angele and Ristova Mihajlovska, Milena (2014) „The function of education and the scientific and
research and artistic activity in the creation of human capital and knowledge
- based economy in R. Macedonia“. In: Knowledge - International Journal
Scientific and applicative papers, 27-29 Nov 2014, Bansko, Bulgaria.
Доц. м-р Горанчо Ангелов
Објавени трудови
Ангелов Горанчо, (2014) Гуслата во кратовско – гусларот Станко
Стојанов од с. Туралево, Кратовско. Музејски гласник, 7. (стр. 98-114)
Ангелов Горанчо (2014) Зурнаджийската музика преди и след
интернет (Зурлаџиската музика пред и по интернет). Добре дошли
в киберия! Записки от дигиталния терен. Институт за етнология и
фолклористика с Етнографски музей – БАН, Софија, Р. Бугарија, (стр.
317-325)
Ангелов Горанчо, (2014) Народните музички инструменти
во функција на етнотуризмот - со посебен осврт на зурлата и
тапанот. Етнолог, 16. (стр. 206-215)
Ангелов Горанчо, (2014) Изработувањето на гајди во с. Ињево
од страна на инструменталистот Јован Митев – Вано. Македонски
фолклор. Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје, Skopje, pp.
197-206. ISBN 0542-2108
Ангелов Горанчо, (2014) Зурлата кај Албанците во Кичево и
кичевско. Музичко-научна манифестација „Струшка музичка есен“
Сработи, преработи, надработи. Сојуз на композиторите на Македонија
(СОКОМ), (стр. 101-108)
Ангелов Горанчо, (2014) Некои тонски карактеристики кај
гајдата. In: Музика - списание за музичка култура. Сојуз на композитори
на Македонија, (стр. 108-116)
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Ангелов Горанчо, (2014) Folklore Institute Marko Cepenkov - Skopje,
Museum of Musical Instruments. In: Proceedings of The Museum of History Shumen. Regional Museum of History - Shumen, (стр. 255-263)
Асс.докторанд м-р Ленче Насев
Објавени трудови:
Насев, Ленче (2015), Културните и музичките манифестации како
значаен фактор за развој на туризмот во градот Дојран, Yearbook Faculty of Tourism and Business Logistics, Vol 1, No 1
http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFNTS/issue/view/73
Насев, Ленче (2015), Поглед кон дејноста на Томислав Шопов –
истакнат македонски диригент (по повод 75 години од неговото раѓање и
45 години дејност). Традиција као инспирација, Тематски зборник, Бања
Лука, 2015, ISBN 978-99938-27-16-0, pp. 117-129.
Насев, Ленче (2015), Музичко образование-промени и можности,
Зборник, научно стручна трибина „Компетенциите и професиотналниот
развој на учителот во 21 век“, ISBN 978-608-244-245-7, стр.134-137.
Насев, Ленче (2014), Методски можности на реализација на
музичкиот фолклор во образовниот процес. Современото воспитание
и образование - состојби, предизвици и перспективи зборник на
трудови,Штип, ISBN 078-608-242-001-1, стр. 103-106.
Nasev, Lence (2014), Mogućnosti za korelaciju nastave muzike i fizičkog
vaspitanja. Balkan ART Forum, Umetnost i kultura danas, I nacionalni naučni
skup sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Niš, Serbia, ISBN 978-8695239-15-1,pp..221-226.
Насев, Ленче (2014), Родна Величковска: Македонско традиционално
народно певање-етномузиколошки огледи, ISSN 0542-2108, стр.247-253.
Lence Nasev, Saša Pavlović, (2014), COMPARATIVE ANALYSIS OF
CURRICULUM OF REPUBLIC OF MACEDONIA AND REPUBLIC OF
SRPSKA EXAMPLE OF THE ANALYSIS OF TEACHING PROGRAM
DOCUMENTS OF MUSIC FROM I TO III GRADE, Воспитание - списание
за образовна теорија и практика, 9 (13). ISSN: 1857- 8705
11. Нови избори на наставнички и соработнички кадар - избор/
реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Р.бр Име и презиме
1.
2.

м-р Ангеле Михајловски
м-р Владимир Јаневски

Звање
доцент
доцент

Област
пијано
етнокореологија

И з б о р /
реизбор
вон. проф.
вон.проф.

541

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

––
––
––
––
––

12. Други активности
Проф. д-р Илчо Јованов
октомври 2014
Меѓународен фестивал „Пирин фолк“ 2014- Сандански, Р. Бугарија;
Авторска вечер и мал концерт со хармоника;
Претседател на жири комисијата за изворно свирење и пеење на
Меѓународниот фестивал „Пирин фолк“ 2014;
Учество со музика и аранжман и добитник на наградата за најдобар
аранжман на фестивалот „Пирин фолк“ 2014;
Претседател на Комисија за фолклорна и сценско-уметничка дејност
за 2015 година, при Министерството за култура на Р.Македонија;
Член на Меѓународната комисија за фолклорна и сценско-уметничка
дејност за 2015 година, при Министерството за култура на
Р.Македонија.

декември 2014:
–– Новогодишен концерт на Музичката академија.
февруари 2015:
–– 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“;
–– Награда за најдобар аранжман на фестивалот „Гоце фест“.
мај 2015:
–– „Мак фест“-член на селекциона комисија за избор на песни;
–– Член на жири комисијата на фестивалот „Мак фест“.
––
––
––
––

јули 2015:
Фестивал на народни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“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“;
Учество на трибина на фестивалот на народни инструменти и песни
„Пеце Атанасовски“.

септември 2015:
–– „Фолк фест Валандово 2015“-член на селекциона комисија за избор
на песни;
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–– Добитник на награда за најдобар аранжман на фестивалот „Фолк
фест Валандово 2015“.
Организација на деканот на Музичката академија – Штип, проф.
д-р Илчо Јованов, на концертни и други активности за период од
октомври 2014 до септември 2015 г.
декември 2014:
12.12.2014 – Kонцерт на клавирскиот оддел во сеќавање на проф.
Стела Слејанска, концертна сала на Музичка академија - Штип
17. 12. 2014 – Концерт на студенти по флејта на свечената академија
по повод прославувањето на Св. Никола – дом на култура, Свети Николе
19.12.2014- Настап на хорот на Музичката академија во собраниската
сала на општина Штип по повод верскиот празник Св.Никола –патронот
на град Штип;
23.12.2014 - Новогодишен концерт на студентите од вокално инструменталниот оддел од Музичката академија при УГД - Штип;
Мултимедијален центар при УГД-Штип;
24. 12. 2014 – Концерт на студентите по флејта на МА, Новогодишен
концерт.
март:
7.3.2015 - Семинар по светска музика MUSIC WORLD, инструктори
Васил Хаџиманов и Јован Павловиќ, Мултимедијален центар при УГДШтип.
26.3.2015 - Концерт со студентите на катедрата за етнокореологија,
Скопје, МАНУ, Меѓународна научна конференција на физиотерапеути.
27.3.2015 - Настап на хорот на Музичката академија по повод
патрониот ден на УГД Штип.
април:
21 и 22.4.2015 - Музичка работилница и концерт на студентите од џез
одделот на Музичката Академија при Универзитет Гоце Делчев - Штип,
под менторство на доц. м-р Сашо Поповски по повод кампања за упис на
студенти на Музичката академија за учебната 2015/2016 година. -21 април
2015, СМУ Тодор Скаловски - Тетоец - Тетово
21 април 2015, ДМБУЦ Илија Николовски - ЛУЈ – Скопје.
22 април 2015, СМУ - Струга.
22 април 2015, ДМУ – Битола.
мај 2015:
12.5.2015 - Продукција на студентите по флејта на ФМУ – Концертна
сала на ФМУ
20.5.2015 -Годишен џез концерт на Музичката академија при УГД –
Штип, Мултимедијален центар при УГД-Штип;
27.5.2015 – Концерт на дувачко академско трио (вон.проф м-р Златка
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Митева – флејта, доц. д-р Бранко Павловски- кларинет, вон.проф. д-р
Владимир Лазаревски – обоа ) - Сала на МА, Штип
јуни:
Целовечерен концерт на Марјан Јанкоски и музичкиот состав
„Портал“ во Охрид по повод интернационалната конференција на
математичари (Јуни 2015, Охрид)
11.6. 2015 – Акапела настап на хорот на Музичката академија во
домот на АРМ-Скопје по повод 20 години Воена академија.
17. 6. 2015 - Целовечерен концерт на камерна музика (вон. проф
Златка Митева – флејта, м-р Наташа Трбојевиќ – пијано) - Центар за
култура, Штип
22. 6. 2015 – Годишен концерт на студентите од катедрата по пијано
на Музичката академија при УГД Штип- Безистен Штип;
23.6.2015 - Концерт со студентите на катедрата за етнокореологија во
класата на проф. м-р Горанчо Ангелов, во рамките на Штипско културно
лето, Амфитеатар Музичка академија;
30.6.2015 – Завршен концерт на хорот на Музичката академија во
Безистен-Штип.
август 2015:
20.8.2015 – Џез концерт на џез квартетот на МА во Дом на култура
и Општина Свети Николе во рамките на манифестацијата ТОПОЛ
КУЛТУРЕН БРАН 2015;
24.8.2015 - Џез концерт на џез квартетот на МА во Дом на култура и
Општина Виница во рамките на на манифестацијата ТОПОЛ КУЛТУРЕН
БРАН 2015.
септември:
24. 9. 2015 – Концерт на Трио академико (вон.проф м-р Златка
Митева – флејта, доц. д-р Бранко Павловски- кларинет, м-р Наташа
Трбојевиќ – пијано), Меѓународна научна конференција на Факултетот за
образовни науки - Мултимедијален центар при УГД – Штип.
Проф.д-р Стефанија Лешкова Зеленковска
Учество на конгреси, конференции
16-18 October 2014, Edirne, Turkey 9th International Balkan Education
and Science Congress, на тема: Some Scientific Approches about the
Importance of Music.
27-29 November 2014, Skopje: First International Conference ОBSE
Conference on Practicum of Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten
Teachers, тема: The Importance of the Practical Work of the Future Teachers
for the Subject Music Education”17-19 September 2015, Ohrid: X International
Balkan Congerss for education and science Education and Globalization, на
тема: Music Education as a Constructive Factor in the Continuity of Music
Tradition.
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26 Мај 2015, Штип, Работилница на тема: Музичките инструменти
во оркестарската музика - основни функции во реализирањето на
музичката идеја и творечката концепција низ историјата на музиката.
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 15.00-15.30 на
Радио УГД ФМ.
–– Член на Универзитетскиот сенат.
–– Член на Универзитетската комисија за издавачка и нормативна
дејност.
–– Член на Комисијата за уписи на МА.
–– Член на Национална комисија за музичко-сценска дејност за 2015
при Министерство за култура на РМ.
–– Член на Комисија за доделување на награда „Виртуози“ – Сојуз на
композитори на Македонија.
Проф.д-р Милица Шкариќ
Концерти:
9.12.2014, СМУМ, Музеј на град Скопје: Целовечерен камерен
концерт со дела за глас, виолончело и пијано со Гонца Богоромова,
Паскал Краповски и Милица Шкариќ со дела од Шуберт, Превин, Темков
и Бернштајн. Концертот е поддржан од Министерството за култура на Р.
Македонија.
22.5.2015, Сала „Бели мугри“, Велес (град на културата за 2015):
Концерт со Благица Поп Томова – сопран и Милица Шкариќ – пијано со
дела од Чајковски, Рахмањинов, Прокопиев, Зографски и Гавриловски.
Концертот е поддржан од Министерството за култура на Р. Македонија.
11.6.2015, Фоаје на Македонски опера и балет, Скопје: Целовечерен
рецитал со Благица Поп Томова – сопран и Милица Шкариќ – пијано со
дела од Чајковски, Рахмањинов, Прокопиев, Зографски, Гавриловски,
Пучини, Белини и др. Концертот е поддржан од Министерството за
култура на Р. Македонија.
12.6.2015, Уметничка галерија „Безистен“, Штип: Целовечерен
рецитал со Благица Поп Томова – сопран и Милица Шкариќ – пијано со
дела од Чајковски, Рахмањинов, Прокопиев, Зографски, Гавриловски,
Пучини, Белини и др. Концертот е поддржан од Министерството за
култура на Р. Македонија.
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Концерти со студенти
–– 26.2.2015, Концертна сала Музичка академија, Штип: Концерт на
класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ со студентите Глорија
Маноилова, Александар Грујовски и Петре Штерјов со дела од Бах,
Хајдн и Чимароза.
–– 22.6.2015, Уметничка галерија „Безистен“, Штип: Концерт на
студентите од катедрата по пијано од класите на проф. д-р Милица
Шкариќ, проф. д-р Татјана Џорлева и проф. м-р Ангеле Михајловски.
–– 19.7.2015, Сала „Бели мугри“, Велес: Рецитал на Петре Штерјов,
студент во класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ со дела од
Чимароза, Хајдн, Лист и Зографски.
Проф.м-р Владимир Јаневски
Учество на конференции со свој реферат/ труд:
Научен симпозиум организиран од Македонското етнолошко
друштво на тема Популаризација на Етнолошкото културно наследство,
Скопје, септември 2014 (труд на тема: Народните ора прикажани во
текстилната орнаментика).
Меѓународен научен собир, БАЛКАНСКИОТ ФОЛКЛОР
НИЗ ПРИЗМАТА НА ФОЛКЛОРИСТИЧКО-ЕТНОЛОШКИТЕ
ИСТРАЖУВАЊА, во организација на ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР
„МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ – СКОПЈЕ, Скопје, декември 2014 (труд на тема:
Реквизити при изведба на орската традиција).
Сценски адаптации:
Ораовички собор (ора и песни од Радовишко Поле и Радовишки
Шоплук).
Чангулово (машко оро од Малешевија).
Награди и признанија:
Освоено прво место на Фестивал во Полска, (Бјали исток) ОКТАВИЈА
2015.
Концертна активност:
–– Целовечерен концерт на Скопско лето.
–– Концертна турнеја низ Македонија, (Демир Капија, Кавадарци,
Велес, Скопје, Струмица).
–– Концертна турнеја низ Србија (Белград, Панчево, Качарево и
Лесковац).
–– Концертна турнеја во Албанија (Корча, Преспа).
–– Концертна турнеја во Турција (Измир, Маниса, Ахисар).
–– Учество на фестивал во Турција (Бурса).
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–– Учество на фестивал во Полска (Бјали исток) (освоено прво место и
гран при).
–– Шест целовечерно концерти во нов објект на МНТ, едукативни
концерти за ученици.
–– Театарска претстава во соработка со Еврејска заедница, режисер
Снежана Коневска - Руси.
–– Континуирана соработка со музички настапи во Музеј на македонска
борба (секој петок).
–– Годишен концерт на ДМБУЦ Илија Николовски – Луј, насока за
традиционална музика и игра (позиција: селектор).
Проф. м-р Ангеле Михајловски
Концертни активности:
–– 1.12.2014 - Концерт во ликовниот салон во Велес со виолончелистот
Стојанче Наумовски.
–– 12.12.2014 - Настап на концертот во сеќавање на проф. Стела
Слејанска, концертна сала на Музичка академија – Штип.
Концертни активности со студентите:
–– 23.12.2014 - Новогодишен концерт на студентите од Вокално инструменталниот оддел од Музичката академија при УГД – Штип.
–– 27. 4. 2014 - Концерт со студентите во рамките на проектот „Младите
пијанисти на македонскиот подиум 2014“ во НУЦК „Ацо Шопов“ во
Штип.
–– 28. 4. 2014 - Концерт со студентите во рамките на проектот „Младите
пијанисти на македонскиот подиум 2014“ во музичкото училиште
„Боро Џони“- Струмица.
–– 22. 6. 2015 - Концерт на студентите од катедрата по пијано на
Музичката академија при УГД Штип.
Други активности
–– Задолжен за ажурирање и соработка со надлежните за уредување на
веб-страницата на МА.
–– Претседател на комисијата за односи со јавноста во состав на
Музичката академија при УГД.
–– Член на жири комисија во рамките на фестивалот за забавни мелодии
„Макфест 2015“.
–– Член на уписната комисија за прием на документи и запишување на
МА - Штип за учебната 2015/2016 година.
–– Член на комисијата за проверка на знаење во трите уписни рокови
2015/2016 год.
–– Член на комисија за признавање на испити на МА.

547

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Проф.м-р Гоце Гавриловски
Награди и признанија
Конкурс за откуп на музички композиции, спроведен во јуни- 2015
год., од страна на Министерството за култура:
за делото „Песна на Ангелот“, за хорски состав- втора награда.
Изведба на дела
„Медитација со микс- комбинации“, Вокализа за мешан хор, КонцертХорско музичко друштво „Кочо Рацин“, Дом на култура „Кочо Рацин“Скопје, диригент: Марија Андонова, 27 декември 2014 година.
„Скриена полифонија“- за соло виолончело, Концерт на Емили
Жирар- Шарест- Канада, 38. ДММ 2015 год., Музеј на град Скопје, 7
април 2015 година.
„Во Круг“- соло песна за сопран и пијано, Солистички концерт,
Благица Поп Томова- сопран и Милица Шкариќ- пијано, Фоаје на МОБ,
Скопје, 11 јуни 2015 година.
„Заблејало“- за 4- гласен мешан хор, Солистички концерт, Фестивал
ТЕХО - Тетово, 2015 година.
„Круг“- соло песна за сопран и пијано, дипломски испит, Марија
Докузова, концертна сала при Музичката акаденија, Штип, 22 септември
2015 година .

––
––
––

––
––
––
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Проф. м-р Марјан Јанкоски
Концертна и останата музичка и наставно-научна активност
Целовечерен камерен концерт со музичкиот состав „Портал“ во
Музејот на современа борба за државност и самостојност (октомври
2014, Скопје: Музеј на современа борба за државност и самостојност).
Целовечерен концерт на Марјан Јанкоски и музичкиот состав состав
„Портал“ во Охрид по повод интернационалната конференција на
математичари (Јуни 2015, Охрид).
Едночасовен портрет посветен на Марјан Јанкоски и музичкиот
состав „Портал“ на кочанската телевизија Канал 8 во емисијата
насловена како „Попладне со Тања“ (април 2015, Кочани: телевизија
Канал 8).
Целовечерен концерт на „Вториот интернационален Еразмус викенд“
(2d Erasmus+ International Week) (март 2015, Штип).
Официјална промоција и издавање на ЦД-то насловено „Песни на
вевчанската душа“ на Марјан Јанкоски и музичкиот состав „Портал“
(септември 2015, Скопје: Југотон).
Изведба на композицијата „Крилјата на гулабицата“ (The wings of
the pigeon) на Марјан Јанкоски (2015, Roma, Italy, Festival Musicale
delle Nazioni CHIOSTRO DI CAMPITELLI. Изведува: музичко трио
„Mezzo“).

Годишен извештај

–– Подготовка на нов концертен музички материјал (во тек).
–– Подготовка на нов авторски музички материјал (во тек).
–– Член на разни комисии за потребите на Факултетот за музичка
уметност (како претседател на комисија за практични активности на
студентите, на дисциплинска комисија, за признавање на испити, за
познавање и проверка на знаење итн.).
проф. д-р Антонијо Китановски
Концертна активност (избор):
Berlin jazz festival, Berlin Germany, - Culturescapes festival, Bazel,
Switzerland, - Balkan fever festival, Vienna, Austria, - Dunya festival,
Rotterdam, Holland, - Skopje jazz festival, Skopje.- Offest, Skopje, - Byrd’s
eye, Bazel, Switzerland, - Porgy & Bess, Viеnna, Austria,- Barbican Hall, Blaze
festival, London UK, - Le Cargo, Caen, France,- Cemal Resit Rey, Istanbul,
Turkey.
Изведба на композиции од авторското творештво
„Островот Катиханк“, со Македонска филхармонија, - “Hymn of
Europeaqn Jazz Network”, Instabile Orchestra, Bari, Italy.
Објавени трудови:
Музиката на Орнет Колмен, магистерски труд.
Издадени аудио-видео записи од авторско творештво како
гитарист и композитор:
Borderlands, Toni Kitanovski & Cherkezi Orchestra, ENJA, Germany,
- Shukar, Toni Kitanovski & Cherkezi Orchestra, ENJA, Germany, - 3x3,
Toni Kitanovski trio, СЏФ, Скопје, - Boston, СЏФ, Скопје,- Duet (со Зоран
Маџиров), СЏФ, Скопје,- One 4 Charlie, СЏФ, Скопје.
Kако продуцент и/или гитарист:
Ел Равал, Васил Хаџиманов трио, СЏФ, Скопје,- Unfished Business,
Oscar Salas, СЏФ, Скопје,- 3 Mundus, Amalia Barona, FOUR, Italy.
Сценски адаптации/ автор на филмска музика:
The Black pin, 2015, режија Иван Мриновиќ, - Медена ноќ, 2014,
режија Иво Трајков, - For Losers only,2013 режија Иво Трајков, Movie,
2008, режија Иво Трајков.
Награди и признаија:
Charles Mingus Award,- Robert Share Memorial Award.
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Раководител на семинар:
Астибо џез фестивал 2015, - Македокс 2015,- Гитар Арт фестивал,
Белград.
Претседател на фестивал:
Астибо џез фестивал, Штип, уметнички директор - Џез самит,
Кавадарци, уметнички директор, - Охрид џез фестивал, уметнички
директор.
Проф. д-р Татјана Џорлева
Концертни и други активности:
Декември 2014 - Целовечерен камерен концерт во рамките на
Фестивалот за современа музика „Модоарс 2014“, Салон 19,19 – Скопје.
Ноември 2014 - Целовечерен камерен концерт-четирирачно дуо –
концертна сала на ФМУ – Скопје.
Ноември 2014 - Целовечерен камерен концерт-четирирачно дуо –
концертна сала на Музичка академија – Штип.
Ноември 2014 - Целовечерен камерен концерт-четирирачно дуо –
концертна сала ООМУ „Ристо Јуруков” – Кочани.
Ноември 2014 - Целовечерен камерен концерт-четирирачно дуо –
Ликовен салон – Велес.
Мај 2015, Организатор на годишен концерт на студентите по пијано
на Музичка академија – Штип.
Проф. м-р Златка Митева
Концертна активност
24. 11. 2015 - Концерт на Трио академико (вон.проф м-р Златка
Митева – флејта, доц. д-р Бранко Павловски - кларинет, м-р Наташа
Трбојевиќ – пијано) Центар за култура – Битола.
27. 5. 2015 – Концерт на дувачко академско трио (вон.проф м-р
Златка Митева – флејта, доц. д-р Бранко Павловски - кларинет, вон.проф.
д-р Владимир Лазаревски – обоа ) - Сала на МА, Штип.
1. 6. 2015 – Концерт на дувачко академско трио (вон. проф м-р
Златка Митева – флејта, доц. д-р Бранко Павловски- кларинет, вон.проф.
д-р Владимир Лазаревски – обоа ) – Чешки културен центар, Софија,
Бугарија.
15. 6. 2015 – Целовечерен концерт на камерна музика (вон. проф
Златка Митева – флејта, м-р Наташа Трбојевиќ – пијано) - Уметничка
галерија, Велес.
17. 6. 2015 - – Целовечерен концерт на камерна музика (вон. проф
Златка Митева – флејта, м-р Наташа Трбојевиќ – пијано) - Центар за
култура, Штип.
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24. 9. 2015 – Концерт на Трио академико (вон.проф м-р Златка
Митева – флејта, доц. д-р Бранко Павловски- кларинет, м-р Наташа
Трбојевиќ – пијано), Меѓународна научна конференција на Факултетот за
образовни науки - Мултимедијален центар при УГД – Штип.
Концертна активност со студентите:
17. 12. 2014 – Концерт на студенти по флејта на свечената академија
по повод прославувањето на Св. Никола – дом на култура, Свети Николе.
24. 12. 2014 – Концерт на студентите по флејта на МА 12. 05. 2015 –
Новогодишен концерт.
12. 5. 2015 Продукција на студентите по флејта на ФМУ – Концертна
сала на ФМУ.

––
––
––
––
––
––
––
––

Доц.м-р Сашо Поповски
Концертна активност
Фестивал на музика од светот, Битола 8.11.2014г., Џез квартет.
Годишен Џез концерт на Музичката академија при УГД – Штип
20.05.2015г.
Интернационален ден на џез музиката, Порта Џез Битола, 30.04.2015,
Џез квартет.
Велес град на културата, концерт, 2.7.2015 г. џез квартет.
Бит фест 2015, концерт на современ џез, 11.8.2015г. џез квартет.
Струмица Опен фестивал , џез концерт, 13.8.2015 г. џез квартет.
Дом на култура и Општина Виница во рамките на ТОПОЛ КУЛТУРЕН
БРАН 2015, џез концерт, 24.08.2015г. џез квартет.
Дом на култура и Општина Свети Николе во рамките на ТОПОЛ
КУЛТУРЕН БРАН 2015, џез концерт, 20.08.2015г. џез квартет

Други активности
Селектор на артисти за интернационален Џез и Блуз Фестивал
Кикикнда – Р. Србија во времетраење од јануари 2014г. до јануари 2018г.
Музичка работилница и концерт на студентите од џез одделот
на Музичката Академија при Универзитет Гоце Делчев - Штип, под
менторство на доц. м-р Сашо Поповски.
21 април 2015, во 11ч СМУ Тодор Скаловски - Тетоец - Тетово
21 април 2015, во 15ч ДМБУЦ Илија Николовски - ЛУЈ - Скопје
22 април 2015, во 11ч СМУ - Струга
22 април 2015, во 15ч ДМУ – Битола
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Доц.м-р Горанчо Ангелов
Предавач по традиционални инструменти на Семинар за изворни
народни инструменти и песни во рамките на Фестивалот „Пеце
Атанасовски“ Прилеп во период од 30 јуни до 3 јули 2015 год.
Концертна активност:					
Концерт со студентите на катедрата за етнокореологија, Охрид,
(19.09.2014) во рамките на научната манифестација организирана од
ФИНКИ, Хотел Силекс;
Концерт
Концерт со студентите на катедрата за етнокореологија,
Скопје, (26.03.2015) МАНУ, Меѓународна научна конференција на
физиотерапеути;
Настап со студентите на катедрата за етнокореологија, Радовиш,
(06.04.2015) Меморијален концерт, Спортска сала;
Настап сао кавал, гајда и бас гитара, Штип (07.03.2015) со учесниците
на семинарот по светска музика MUSIC WORLD, Инструктори Васил
Хаџиманов и Јован Павловиќ;
Самостоен настап Соло гајда Штип Дом на млади
Самостоен настап Соло гајда Скопје Светски ден на музиката
Концерт со студентите на катедрата за етнокореологија (23.06.2015)
Штипско културно лето, Амфитеатар Музичка академија; 		
Учество на меѓународен симпозиум на тема:
„БАЛКАНСКАТА
КУЛТУРА
НИЗ
ПРИЗМАТА
НА
ФОЛКЛОРИСТИЧКО-ЕТНОЛОШКИТЕ
ИСТРАЖУВАЊА”
во
организација на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков” - Скопје
(19-20 декември 2014 год.хотел Континентал, Скопје, Македонија)
Aсс.докторанд м-р Ленче Насев
Учество на конференции:
Насев, Ленче (2015), Музичкото образование и звучната средина,
НАУЧНО - СТРУЧНА ТРИБИНА на тема: „УЧИТЕЛОТ И СРЕДИНАТА
ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ “, 02.10.2015, Факултет за образовни науки, УГДШтип.
Nasev, Lence (2015), INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN TEACHING MUSIC EDUCATION, INTERNATIONAL
SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE FACULTY OF EDUCATIONAL
SCIENCES, 24 – 25 September 2015, Shtip.
Насев, Ленче (2015), Музиколошко-педагошкиот опус на Сотир
Голабовски, Струшка музичка есен, Музичкo-научна манифестација
„СТРУШКА МУЗИЧКА ЕСЕН“ 04-06 Септември, 2015.
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Насев, Ленче (2015), ПРВИОТ ПРИРАЧНИК ПО МУЗИЧКО
ВОСПИТАНИЕ ЗА РАБОТА СО ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА
ВОЗРАСТ ДЕТЕТО, МУЗИКАТА И НИЕ ОД ВАСИЛ ПОПДУЧЕВСКИ,
Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и
перспективи. Научно - стручна конференција со меѓународен карактер,
13 May 2014, Stip, Macedonia.
Nasev, Lence
(2015), Erasmus experience, International Week
“MOBILITY, NETWORKING, INTERNATIONALIZATION- SHARING
BEST PRACTICES WITHIN ERASMUS +” March 16-20, 2015, in Stip,
Republic of Macedonia.
Nasev, Lence (2014), MILICA ŠKARIĆ: INTERPRETACISKI PROBLEMI
NA IZBRANI DELA ZA KLAVIŠNI INSTRUMENTI OD J. S. BAH, BARTF
2014, Drugi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem, Niš, 10 - 11.
oktobar 2014.
Nasev, Lence (2014), Analytical and theoretical view towards Тomislav
Zografski compositions inspired by the Macedonian church music tradition,
IX међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност,
Крагујевац, 24-25. 10. 2014.
Насев Ленче (2014), Македонското традиционално пеење од
баладен тип како пример од музичкиот фолклор во наставата по
солфеж,Меѓународниот научен собир „Балканската култура низ
призмата на фолклористичко-етнолошките истражувања“, организиран
од страна на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, 19 20 декември, 2014.
член во Комисија на ФМУ за прием на документи за реализација на
конкурсот за запишување во прва година на прв циклус на универзитетски
студии во учебнaта 2015/16 на Музичка академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
Декан,
проф.м-р Антонијо Китановски
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНИТЕ НА
ЕДИНИЦИТЕ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ОБРЗОВНИ НАУКИ
1. ВОВЕД
Во рамки на Факултетот за обрзовни науки се акредитирани девет
студиски програми за прв циклус студии, осум студиски програми за втор
циклус студии и две студиски програми за трет циклус студии.
Активни студиски програми за прв циклус студии:
Одделенска настава, Предучилишно воспитување, Историја,
Археологија и Историја со археологија (применета и наставна насока).
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.
Во реализацијата на наставата во учебната 2014/2015 година како
редовно вработени учествуваат 19 доктори на науки, 1 магистер на науки
и 8 доктори на науки како надворешни соработници.
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 научноистражувачката работа.
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Декан
Проф. д-р Соња Петровска
sonja.petrovska@ugd.edu.mk
Секретар
Марјан Ристов
marjan.ristov@ugd.edu.mk
Технички секретар
Бистра Василева Ушинова
bistra.vasileva@ugd.edu.mk
Избор на декан
Ректорот проф. д-р Блажо Боев на својата 113. седница одржана на
15.9.2015 г. на Универзитетски сенат ја донесе Одлуката за потврдување
на Одлуката од ректорот на уУниверзитетот за избор на декан проф. д-р
Соња Петровска на Факултетот за образовни науки, со Одлука бр. 0201970/12 од 15.9.2015 г.
2. Структура: наставно-научен, соработнички и административен
кадар
Р. б Презиме и име
1

д-р Блаже Китанов

2

д-р Снежана Ставрева
Веселиновска

3

д-р Стеван Алексоски

4

д-р Тодор Чепреганов

5

д-р Соња Петровска

6

д-р Снежана Мирасчиевa

7

д-р Емилија Петрова
Ѓорѓева

8

д-р Виолета Николовска

9

д-р Снежана Јованова
Митковска

10

д-р Трајче Нацев

Звање
редовен
професор
редовен
професор
редовен
професор
редовен
професор
редовен
професор
редовен
професор
редовен
професор
вонреден
професор
вонреден
професор
вонреден
професор

Во редовен
работен однос

Со
договор за
ангажирање

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не

да

не
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

д-р Билјана Попеска
д-р Кирил Барбареев
д-р Стојко Стојков
д-р Деспина Сивевска
д-р Трајче Стојанов
д-р Даниела Коцева
д-р Оливер Цацков
д-р Верица Јосимовска

доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
асистент
м-р Јадранка Рунчева
докторант
Марјан Ристов
секретар
Бистра Василева технички
Ушинова
секретар
Милена Цацкова
референт
д-р Ирена Китанова
библиотекар
редовен
д-р Ѓорѓи Чакарјаневски
професор
редовен
д-р Митко Панов
професор
научен
д-р Драѓи Ѓорѓиев
советник
вонреден
д-р Наташа Котлар
професор
д-р Звонимир Николовски
доцент
д-р Александар Стојчев
доцент
д-р Катерина Младеновска
доцент
научен
д-р Бошко Ангеловски
соработник

да
да
да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не
не
не

да

не

да

не

да

не

да
да

не
не

не

да

не

да

не

да

не

да

не
не
не

да
да
да

не

да

3. Катедри
Во состав на Факултетот функционираат три катедри и еден институт:
Катедра за дидактика и методика, Катедра за педагогија, Катедра за
општествени и хуманистички науки и Институт за историја и археологија.
4. Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
Во периодот септември 2014 – септември 2015 г. Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки одржа 18 седници.
На седниците се донесени 261 одлука.
ДНЕВЕН РЕД – 63. седница - Усвојување на Записникот од 61. и 62.
седница одржани 9.9.2014 и 12.9.2014 г. на Факултетот за образовни науки
1. Донесување Одлука за утврдување на кандидат – листа на кандидати
за избор на декан на Факултетот за образовни науки.
2. Донесување Одлука за усвојување на Годишен план и програма за
издавачка дејност на Факултетот за образовни науки за 2015 г.
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3. Донесување Одлука за формирање комисија за интервју на кандидати
пријавени по јавен конкурс.
4. Донесување Одлука за преземање на преостанати обврски од проф.
д-р Марјан Малцев, проф. д-р Лидија Горачинова, проф. д-р Драгор
Заревски, проф. м-р Тодор Максимов и доц. д-р Борче Костов.
5. Донесување Одлука за верификација на список на ментори и теми за
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2014/2015 год.
6. Донесување Одлука за одобрување на оправдано отсуство за учество
на 9. Интернационален балкански конгрес за образование и науки
организирана од Тракискиот универзитет во Едрене – Р.Турција,
во соработка со Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,
Р.Македонија, Тракискиот универзитет – Р.Бугарија и Универзитетот
во Загреб (проф. д-р Соња Петровска, проф. д-р Снежана Мирасчиева,
проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска, доц. д-р Билјана Попеска
и доц. д-р Деспина Сивевска).
7. Донесување Одлука по Барање бр. 0405-2/20 од 7.10.2014 г. за
одобрување на оправдано отсуство од доц. д-р Кирил Барбареев.
8. Донесување Одлука по Барање 2107-сл од 6.10.2014 г. за согласност
за ангажман на проф. д-р Тодор Чепреганов од Високата школа за
новинарство и односи со јавност – Скопје.
9. Донесување Одлука по Барање 2107-сл од 25.9.2014 г. за согласност
за визитинг ангажман на проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева од ФОН
– Скопје.
10. Донесување Одлука по Барање 2107-сл од 10.9.2014 г. за одобрување
на учество на доц. д-р Трајче Нацев – ангажираност во реализиација
на проектот Непосредна заштита – реализација на конзерваторски
проект конзервација, реставрација, реконструкција и археолошки
доистражувања на објект Римски театар во Стоби.
11. Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на
следниве студенти од втор циклус студии: Сузана Спасевска, Сабина
Рамаданова, Ефимија Донева, Зорица Богданова, Наталија Панова,
Виктор Горгиевски, Трајанка Колева, Лидија Јорданова, Лидија
Гигова, Милена Цацкова, Ивана Насева.
12. Донесување Одлука по Барање 1502-79/73 од 29.8.2014 г. за
формирање комисија за оценка на специјалистичкиот труд со наслов
„Развојот на говорот кај децата од 3 до 8 год.“ од кандидатот Сања
Даневска.
13. Донесување Одлука за формирање за оценка на магистерскиот труд
со наслов „Соработката меѓу училиштето и семејството во функција
на превенција од агресивно однесување кај учениците” од кандидатот
Александар Златковски.
14. Донесување Одлука за формирање за оценка на магистерскиот труд
со наслов „Ставови и мислења на наставниците за вреднувањето на
работата на наставникот” од кандидатот Маја Белташева.
15. Донесување Одлука по Барање 0405-2/15 од 29.9.2014 г. за издавање
на скрипта од авторот асс. м-р Ирена Китанова.
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16. Донесување Одлука по Барање 0405-2/16 од 6.10.2014 за издавање на
скрипта од авторот асс. д-р Даниела Коцева.
17. Донесување Одлука по Барање 0405-2/17 од 6.10.2014 г.за издавање
на практикум од авторот асс. д-р Даниела Коцева.
18. Донесување Одлука по Барање 0405-2/18 од 6.10.2014 г. за издавање
на практикум од авторот доц. д-р Трајче Нацев.
19. Донесување Одлука по Барање 0405-2/19 од 6.10.2014 г. за издавање
на скрипта од авторот доц. д-р Трајче Нацев.
20. Донесување Одлука за усвојување на Записник од студенти на 1
циклус студии.
В.д. деканот проф. д-р Соња Петровска предложениот дневен ред го
дополни со:
Донесување Одлука за реализација на студиска едукативна дводневна
екскурзија по повод „1.000 години од битката на Беласица и смртта на цар
Самоил“.
Донесување Одлука по Барање бр. 0405-2/29 од 9.10.2014 год. за
издавање на „Речник на термини од науката за јазикот“ од авторот проф.
д-р Виолета Николовска.
Донесување Одлука по Барање бр. 0405-2/28 од 9.10.2014 год. за
издавање на учебник со наслов „ Македонски јазик“ од авторот проф. д-р
Виолета Николовска.
Донесување Одлука за давање согласност за реализација на проектот
„Отворена училница“.
Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/178 од 3.10.2014 год.
од Весна Наунова, студент на втор циклус студии, индекс бр.214184 на
студиската програма Училишна педагогија за продолжување на рокот за
студирање.
Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/188 од 8.10.2014 год.
од Александар Златковски, студент на втор циклус на студии индекс
бр.214195 на студиската програма Социјална педагогија за продолжување
на рокот за студирање.
Донесување Одлука за формирање на Комисија за оценка на
магистерски труд под наслов „Курикулумот и вредностите во средното
училиште“ на кандидатот Данка Јовева.
Донесување Одлука за преземање преостанати обврски од проф. д-р
Ленче Милошева.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава за тема на магистерски
труд со наслов „Соработка на училиштето и локалната средина во
функција на професионалната ориентација на учениците во основните
училишта“ од кандидатот Лидија Јорданова.
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ОДЛУКИ
1. Одлука за утврдување на кандидат – листа на кандидати за избор на
декан на Факултетот за образовни науки.
2. Одлука за усвојување на Годишен план и програма за издавачка
дејност на Факултетот за образовни науки за 2015 г.
3. Одлука за формирање комисија за интервју на кандидати пријавени
по јавен конкурс.
4. Одлука за преземање на преостанати обврски од проф. д-р Марјан
Малцев, проф. д-р Лидија Горачинова, проф. д-р Драгор Заревски,
проф. м-р Тодор Максимов и доц. д-р Борче Костов.
5. Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2014/2015 год.
6. Донесување Одлука за одобрување на оправдано отсуство за учество
на 9. Интернационален балкански конгрес за образование и науки
организирана од Тракискиот универзитет во Едрене – Р.Турција,
во соработка со Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,
Р.Македонија, Тракискиот универзитет – Р.Бугарија и Универзитетот
во Загреб.
7. Одлука за усвојување на Барање бр. 0405-2/20 од 7.10.2014 г. за
одобрување на оправдано отсуство од доц. д-р Кирил Барбареев.
8. Одлука за усвојување на Барање 2107-сл од 6.10.2014 г. за согласност
за ангажман на проф. д-р Тодор Чепреганов од Високата школа за
новинарство и односи со јавност – Скопје.
9. Одлука за усвојување на Барање 2107-сл од 25.9.2014 г. за согласност
за визитинг ангажман на проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева од ФОН
– Скопје.
10. Одлука за усвојување на Барање 2107-сл од 10.9.2014 г. за одобрување
на учество на доц. д-р Трајче Нацев – ангажираност во реализиација
на проектот Непосредна заштита – реализација на конзерваторски
проект конзервација, реставрација, реконструкција и археолошки
доистражувања на објект Римски театар во Стоби.
11. Донесување одлуки за продолжување на рокот за студирање на
следниве студенти од втор циклус на студии: Сузана Спасевска,
Сабина Рамаданова, Ефимија Донева, Зорица Богданова, Наталија
Панова, Виктор Горгиевски, Трајанка Колева, Лидија Јорданова,
Лидија Гигова, Милена Цацкова, Ивана Насева.
12. Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистичкиот
труд со наслов „Развојот на говорот кај децата од 3 до 8 год.“ од
кандидатот Сања Даневска.
13. Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд со
наслов „Соработката меѓу училиштето и семејството во функција на
превенција од агресивно однесување кај учениците” од кандидатот
Александар Златковски.
14. Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд
со наслов „Ставови и мислења на наставниците за вреднувањето на
работата на наставникот” од кандидатот Маја Белташева.
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15. Одлука за усвојување на Барање 0405-2/15 од 29.9.2014 г. за издавање
на скрипта од авторот асс. м-р Ирена Китанова.
16. Одлука за усвојување Барање 0405-2/16 од 6.10.2014 за издавање на
скрипта од авторот асс. д-р Даниела Коцева.
17. Одлука за усвојување на Барање 0405-2/17 од 6.10.2014 г.за издавање
на практикум од авторот асс. д-р Даниела Коцева.
18. Одлука за усвојување на Барање 0405-2/18 од 6.10.2014 г. за
издавање на практикум од авторот доц. д-р Трајче Нацев.
19. Одлука за усвојување на Барање 0405-2/19 од 6.10.2014 г. за издавање
на скрипта од авторот доц. д-р Трајче Нацев.
20. Одлука за усвојување на Записник бр. бр. 2105-280/1 од 9.10.2014 од
студенти на прв циклус студии.
21. Одлука за реализација на студиска едукативна дводневна екскурзија
по повод „1.000 години од битката на Беласица и смртта на цар
Самоил“.
22. Одлука за усвојување на Барање бр. 0405-2/29 од 9.10.2014 год. за
издавање на „Речник на термини од науката за јазикот“ од авторот
проф. д-р Виолета Николовска.
23. Одлука за усвојување на Барање бр. 0405-2/28 од 9.10.2014 год. за
издавање на учебник со наслов „ Македонски јазик“ од авторот проф.
д-р Виолета Николовска.
24. Одлука за давање согласност за реализација на проектот „Отворена
училница“.
25. Одлука за продолжување на рокот за студирање на Весна Наунова,
студент на втор циклус студии на студиската програма Училишна
педагогија.
26. Одлука за продолжување на рокот за студирање на Александар
Златковски, студент на втор циклус студии на студиската програма
Социјална педагогија.
27. Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд
под наслов „Курикулумот и вредностите во средното училиште“ на
кандидатот Данка Јовева.
28. Одлука за преземање на преостанати обврски.
29. Одлука за прифаќање на пријава за тема на магистерски труд со
наслов „Соработка на училиштето и локалната средина во функција
на професионалната ориентација на учениците во основните
училишта“ од кандидатот Лидија Јорданова.
ДНЕВЕН РЕД – 64. седница - Усвојување на Записникот од 63.
седница одржана 13.10.2014 год. на Факултетот за образовни науки
1. Донесување Одлука за запишување на пријавени кандидати по
Конкурс на прoграмата за стручно и професионално усовршување
за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка
(Конкурсот е објавен на 29.10.2014 г. во дневниот весник „Нова
Македонија).
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2. Донесување Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар за
реализација на програмата за стручно и професионално усовршување
за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка.
3. Донесување Одлука за верификација на список на ментори и теми за
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2014/2015 год.
4. Донесување Одлука за утврдување на датум за пријавување и
реализација на педагошки стаж за зимски семестар, учебната
2014/2015 год.
5. Донесување Одлука за избор на редакциски тела на списанието за
образовна теорија и практика – ВОСПИТАНИЕ.
6. Донесување Одлука за усвојување на Годишен извештај на деканот за
учебната 2013/2014 година.
7. Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/247 од 24.10.2014 год. за
продолжување на рокот на студирање од Елена Арсова студент на
втор циклус студии.
8. Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/243 од 20.10.2014 год. за
продолжување на рокот на студирање од Радица Арсовска студент
на втор циклус студии.
9. Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/224 од 15.10.2014 год. за
продолжување на рокот на студирање од Јусеин Арсланов студент
на втор циклус студии.
10. Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/248 од 24.10.2014 год. за
продолжување на рокот на студирање од Татјана Кралева студент на
втор циклус студии.
11. Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/249 од 24.10.2014 год. за
продолжување на рокот на студирање од Даниела Стојчева студент
на втор циклус студии.
12. Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/250 од 24.10.2014 год. за
продолжување на рокот на студирање од Даниела Арсенова студент
на втор циклус студии.
13. Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/255 од 30.10.2014 год. за
продолжување на рокот на студирање од Роза Николова студент на
втор циклус студии.
14. Донесување Одлука за прифаќање на финален текст на Монографија
на Факултетот за образовни наука.
15. Донесување Одлука за покренување на иницијатива за започнување
на постапка за изработка на Елаборат за акредитација на студиската
програма Историја со археологија на втор циклус студии.
16. Донесување Одлука за усвојување на записник од комисија за
наставни прашања и донесување одлуки по барања од студенти.
В.д. деканот проф. д-р Соња Петровска предложениот дневен ред го
дополни со:
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум
со наслов „Социологија на религијата“ од авторот асс. д-р Даниела Коцева.
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Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта
со наслов „Социологија на религијата“ од авторот асс. д-р Даниела Коцева.
Донесување Одлука по Барање бр. 0405-2/34 од 4.11.2014 год. од
проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева за издавање на превод – учебник со
наслов „Педагогија – теорија на оспособување“ од авторот емеритус
проф. д-р Јосип Милат.
Донесување Одлука по Барање бр. 0405-2/34 од 4.11.2014 год. од
проф. д-р Снежана Јованова Митковска за издавање на превод – учебник
со наслов „Основи на методологија на истражување“ од авторот емеритус
проф. д-р Јосип Милат.
Донесување Одлука за прифаќање на висината на трошоците за
стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка.
Одлуки
1. Одлука за запишување на пријавени кандидати по Конкурс на
прoграмата за стручно и професионално усовршување за стекнување
на педагошко-психолошка и методска подготовка (Конкурсот е
објавен на 29.10.2014 во дневниот весник „Нова Македонија).
2. Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар за реализација на
програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување
на педагошко-психолошка и методска подготовка.
3. Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2014/2015 год.
4. Одлука за утврдување на датум за пријавување и реализација на
педагошки стаж за зимски семестар, учебната 2014/2015 год.
5. Одлука за избор на редакциски тела на списанието за образовна
теорија и практика – ВОСПИТАНИЕ.
6. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на деканот за
учебната 2013/2014 година.
7. Одлука за усвојување на Барањето бр.1502-82/243 од 20.10.2014
год. за продолжување на рокот на студирање од Радица Арсовска
студент на втор циклус студии.
8. Одлука за усвојување на Барањето бр.1502-82/224 од 15.10.2014 год.
за продолжување на рокот на студирање од Јусеин Арсланов студент
на втор циклус студии.
9. Одлука за усвојување на Барањето бр.1502-82/248 од 24.10.2014 год.
за продолжување на рокот на студирање од Татјана Кралева студент
на втор циклус студии.
10. Одлука за усвојување на Барањето бр.1502-82/249 од 24.10.2014 год.
за продолжување на рокот на студирање од Даниела Стојчева студент
на втор циклус студии.
11. Одлука за усвојување на Барањето бр.1502-82/250 од 24.10.2014
год. за продолжување на рокот на студирање од Даниела Арсенова
студент на втор циклус студии.
12. Одлука за усвојување на Барањето бр.1502-82/255 од 30.10.2014 год.
за продолжување на рокот на студирање од Роза Николова студент на
втор циклус студии.
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13. Одлука за формирање на работно тело за изработка на финален
текст за Монографија.
14. Одлука за покренување на иницијатива за започнување на постапка
за изработка на Елаборат за акредитација на студиската програма
Историја со археологија на втор циклус студии.
15. Одлука за усвојување на Записник бр. 2105-312/1 од 4.11.2014 од
комисија за наставни прашања.
16. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум
со наслов „Социологија на религијата“ од авторот асс. д-р Даниела
Коцева.
17. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта
со наслов „Социологија на религијата“ од авторот асс. д-р Даниела
Коцева.
18. Одлука за усвојување на Барање бр. 0405-2/34 од 4.11.2014 год. од
проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева за издавање на превод – учебник
со наслов „Педагогија – теорија на оспособување“ од авторот
емеритус проф. д-р Јосип Милат.
19. Одлука за усвојување на Барање бр. 0405-2/34 од 4.11.2014 год.
од проф. д-р Снежана Јованова Митковска за издавање на превод
– учебник со наслов „Основи на методологија на истражување“ од
авторот емеритус проф. д-р Јосип Милат.
20. Одлука за прифаќање на висината на трошоците за стекнување на
педагошко-психолошка и методска подготовка.
ДНЕВЕН РЕД – 65. седница - Усвојување на Записникот од 64.
седница одржана 5.11.2014 год.на Факултетот за образовни науки
1. Донесување Одлука за покренување иницијатива за организирање
на Меѓународна научна конференција по повод 20 години Педагошки
факултет/Факултет за образовни науки.
2. Донесување Одлука за формирање на Организационен одбор за
Меѓународната научна конференција по повод 20 години Педагошки
факултет/Факултет за образовни науки.
3. Донесување Одлука за одредување на ментори на генерација.
4. Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научните области општа
социологија и социологија на етничките групи.
5. Донесување Одлука за прифаќање на иницијатива за предвремен
избор во повисоко звање пред истекот на рокот за кој е извршен
изборот во постојното звање на проф. д-р Фадби Османи, согласно со
Барање од 4.12.2014 год.
6. Донесување Одлука по Барање бр.0405-2/35 од 5.12.2014 год. од
проф. д-р Блаже Китанов и асс. м-р Ирена Китанова за определување
на рецензенти за скрипта со наслов „Методика на наставата по
македонски јазик за деветгодишно основно образование (I-V)“.
7. Донесување Одлука по Барање бр.0405-2/36 од 5.12.2014 год. од
проф. д-р Блаже Китанов и асс. м-р Ирена Китанова за определување
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на рецензенти за практикум со наслов „Методика на наставата по
македонски јазик за деветгодишно основно образование (I-V)“.
Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/9 од 24.11.2014 год.
од кандидатот Татјана Кокотова за промена на тема и ментор на 2
циклус студии.
Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/302 од 24.11.2014 год. од
кандидатот Татјана Кокотова за продолжување на рокот на студии на
втор циклус студии.
Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/280 од 5.11.2014 год. од
кандидатот Виолета Арсовска за продолжување на рокот на студии
на втор циклус студии.
Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/286 од 18.11.2014 год.
од кандидатот Наташа Манџунковска за продолжување на рокот на
студии на втор циклус студии.
Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/288 од 19.11.2014 год. од
кандидатот Сузе Трајанова за продолжување на рокот на студии на
втор циклус студии.
Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/293 од 21.11.2014 год. од
кандидатот Натка Лазарева Симоновска за продолжување на рокот
на студии на втор циклус студии.
Донесување Одлука по барање бр.1502-82/295 од 21.11.2014 год. од
кандидатот Викица Манолева за продолжување на рокот на студии на
втор циклус студии.
Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/294 од 21.11.2014 год. од
кандидатот Ана Иванова за продолжување на рокот на студии на втор
циклус студии.
Донесување Одлука по Барање бр.1502-82/297 од 24.11.2014 год. од
кандидатот Зуица Стојанова за продолжување на рокот на студии на
втор циклус студии.
Усвојување на Извештај од комисијата за оценка и определување на
дата за јавна одбрана на магистерскиот труд со наслов „Соработката
меѓу училиштето и семејството во функција на превенција од
агресивно однесување кај учениците” од кандидатот Александар
Златковски.
Усвојување на Извештај од комисијата за оценка и определување
на дата за јавна одбрана на магистерскиот труд со наслов „Ставови
и мислења на наставникот за вреднувањето на неговата работа” од
кандидатот Маја Белташева.
Усвојување на Извештај од комисијата за оценка и определување на
дата за јавна одбрана на магистерскиот труд со наслов „Курикулумот
и вредностите во средното училиште” од кандидатот Данка Јовева.
Донесување Одлука за верификација на список на ментори и теми за
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2014/2015 год.
Донесување Одлука за давање согласност за реализација на проектот
„Професионален развој на наставниците во Република Македонија –
состојби и перспективи“.

Годишен извештај

22. Донесување Одлука за усвојување на записник од комисија за
наставни прашања и донесување одлуки по барања од студенти.
23. Информација за прелиминарна ранг-листа на пријавени студенти на
втор циклус студии на Факултетот за образовни науки.
Деканот проф. д-р Соња Петровска предложениот дневен ред го
дополни со:
Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата за скриптата со
наслов „Социологија на религијата“ од авторот асс. д-р Даниела Коцева.
Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата за практикумот со
наслов „Социологија на религијата“ од авторот асс. д-р Даниела Коцева.
Донесување Одлука по Барање бр. 1502-82/308 од 9.12.2014 година
од студентот Катарина Русеска, студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот на студирање.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Одлуки
Одлука за покренување иницијатива за организирање на Меѓународна
научна конференција по повод 20 години Педагошки факултет/
Факултет за образовни науки.
Одлука за формирање на Организационен одбор за Меѓународната
научна конференција по повод 20 години Педагошки факултет/
Факултет за образовни науки.
Одлука за одредување на ментори на генерација.
Одлука за покренување на постапка за избор на еден наставник
во сите звања за наставно-научните области Општа социологија и
Социологија на етничките групи.
Одлука за прифаќање на иницијатива за предвремен избор во
повисоко звање пред истекот на рокот за кој е извршен изборот во
постојното звање на проф. д-р Фадби Османи.
Одлука за усвојување на Барање бр.0405-2/35 од 5.12.2014 год. од
проф. д-р Блаже Киранов и асс. м-р Ирена Китанова за определување
на рецензенти за скрипта со наслов „Методика на наставата по
македонски јазик за деветгодишно основно образование (I-V)“.
Одлука за усвојување на Барање бр.0405-2/36 од 5.12.2014 год. од
проф. д-р Блаже Китанов и асс. м-р Ирена Китанова за определување
на рецензенти за практикум со наслов „Методика на наставата по
македонски јазик за деветгодишно основно образование (I-V)“.
Одлука за усвојување на Барање бр.1502-82/9 од 24.11.2014 год. од
кандидатот Татјана Кокотова за промена на тема и ментор на втор
циклус студии.
Одлука за усвојување на Барање бр.1502-82/302 од 24.11.2014 год.
од кандидатот Татјана Кокотова за продолжување на рокот на втор
циклус студии.
Одлука за усвојување на Барање бр.1502-82/280 од 5.11.2014 год.
од кандидатот Виолета Арсовска за продолжување на рокот на втор
циклус студии.
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11. Одлука за усвојување на Барање бр.1502-82/286 од 18.11.2014 год.
од кандидатот Наташа Манџунковска за продолжување на рокот на
втор циклус студии.
12. Одлука за усвојување на Барање бр.1502-82/288 од 19.11.2014 год.
од кандидатот Сузе Трајанова за продолжување на рокот на втор
циклус студии.
13. Одлука за усвојување на Барање бр.1502-82/293 од 21.11.2014 год. од
кандидатот Натка Лазарева-Симоновска за продолжување на рокот
на втор циклус студии.
14. Одлука за усвојување на Барање бр.1502-82/295 од 21.11.2014 год.
од кандидатот Викица Манолева за продолжување на рокот на втор
циклус студии.
15. Одлука за усвојување на Барање бр.1502-82/294 од 21.11.2014 год.
од кандидатот Ана Иванова за продолжување на рокот на втор циклус
студии.
16. Одлука за усвојување на Барање бр.1502-82/297 од 24.11.2014 год.
од кандидатот Зуица Стојанова за продолжување на рокот на втор
циклус студии.
17. Одлука за усвојување на Извештај од комисијата за оценка и
определување на датум за јавна одбрана на магистерскиот труд со
наслов „Соработката меѓу училиштето и семејството во функција на
превенција од агресивно однесување кај учениците” од кандидатот
Александар Златковски.
18. Одлука за усвојување на Извештај од комисијата за оценка и
определување на датум за јавна одбрана на магистерскиот труд со
наслов „Ставови и мислења на наставникот за вреднувањето на
неговата работа” од кандидатот Маја Белташева.
19. Одлука за усвојување на Извештај од комисијата за оценка и
определување на датум за јавна одбрана на магистерскиот труд со
наслов „Курикулумот и вредностите во средното училиште” од
кандидатот Данка Јовева.
20. Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2014/2015 год.
21. Одлука за давање согласност за реализација на проектот
„Професионален развој на наставниците во Република Македонија –
состојби и перспективи“.
22. Одлука за усвојување на записник од комисија за наставни прашања
и донесување одлуки по барања од студенти.
23. Одлука за прифаќање на рецензијата за скриптата со наслов
„Социологија на религијата“ од авторот асс. д-р Даниела Коцева.
24. Одлука за прифаќање на рецензијата за практикумот со наслов
„Социологија на религијата“ од авторот асс. д-р Даниела Коцева.
25. Одлука за усвојување на Барање бр. 1502-82/308 од 9.12.2014 година
од студентот Катарина Русеска, студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот на студирање.

566

Годишен извештај

ДНЕВЕН РЕД – 66. седница
1. Донесување Одлуки за запишување на студенти на втор циклус
студии на студиските програми на Факултетот за образовни науки.
Деканот проф. д-р Соња Петровска предложениот дневен ред го
стави на гласање и беше изгласан.
За 1. точка од дневниот ред деканот проф. д-р Соња Петровска зеде
збор и ја елаборираше КОНЕЧНАТА РАНГ-ЛИСТА НА ПРИЈАВЕНИ
СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТ ЗА
ОБРАЗОВНИ НАУКИ и предложи да се запишат кандидатите кои ги
исполнуваат условите по конкурс. Предлогот беше ставен на гласање и
усвоен.
Одлуки
1. Одлука за запишување Александар Толев на втор циклус
универзитетски академски студии на студиска програма Менаџмент
во образованието и образовна политика, во учебната 2014/2015
година, како редовен.
2. Одлука за запишување на Александара Талевска на втор циклус
универзитетски академски студии на студиска програма Менаџмент
во образованието и образовна политика, во учебната 2014/2015
година, како вонреден.
3. Одлука за запишување на Билјана Маноилова Филипова на втор
циклус универзитетски академски студии на студиска програма
Социјална педагогија, во учебната 2014/2015 година, како редовен.
4. Одлука за запишување на Весна Димитрова на втор циклус
универзитетски академски студии на студиска програма Социјална
педагогија, во учебната 2014/2015 година, како редовен.
5. Одлука за запишување на Ивана Ангелова на втор циклус
универзитетски академски студии на студиска програма Социјална
педагогија, во учебната 2014/2015 година, како редовен.
6. Одлука за запишување на Катерина Ивановска на втор циклус
универзитетски академски студии на студиска програма Физичко
и здравствено образование и воспитание, во учебната 2014/2015
година, како вонреден.
7. Одлука за запишување на Кирил Спасов на втор циклус
универзитетски академски студии на студиска програма Социјална
педагогија, во учебната 2014/2015 година, како редовен.
8. Одлука за запишување на Марија Јолдашева на втор циклус
универзитетски академски студии на студиска програма Менаџмент
во образованието и образовна политика, во учебната 2014/2015
година, како редовен.
9. Одлука за запишување на Митко Коцев на втор циклус универзитетски
академски студии на студиска програма Студии за образовни науки –
стекнување со наставнички компетенции за предметните наставници,
во учебната 2014/2015 година, како редовен.
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10. Одлука за запишување на Марина Милосављевиќ на втор циклус
универзитетски академски студии на студиска програма Менаџмент
во образованието и образовна политика, во учебната 2014/2015
година, како редовен.
11. Одлука за запишување на Петре Стојанов на втор циклус
универзитетски академски студии на студиска програма Социјална
педагогија, во учебната 2014/2015 година, како редовен.
12. Одкука за запишување на Роберт Донев на втор циклус универзитетски
академски студии на студиска програма Менаџмент во образованието
и образовна политика, во учебната 2014/2015 година, како редовен.
13. Одлука за запишување на Сања Ливринскана втор циклус
универзитетски академски студии на студиска програма
Предучилишна педагогија, во учебната 2014/2015 година, како
редовен.
14. Одлука за запишување на Фросина Лазарова на втор циклус
универзитетски академски студии на студиска програма Социјална
педагогија, во учебната 2014/2015 година, како редовен.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ДНЕВЕН РЕД- 67. седница
Донесување Одлука по Барање бр. 1502-82/313 од 12.12.2014 год. од
студентот Марија Јанакова за продолжување на рокот на студирање
на втор циклус студии.
Донесување Одлука по Барање бр. 1502-82/318 од 19.12.2014 год. од
студентот Елена Митрева за продолжување на рокот на студирање на
втор циклус студии.
Донесување Одлука за усвојување на извештај од комисијата за оценка
и определување на датум за јавна одбрана на специјалистичкиот труд
со наслов „Развојот на говорот кај децата од 3-8 години” од кандидатот
Сања Даневска.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерски
труд со наслов „Менаџирање на спортот и спортските активности во
високото образование“ од кандидатот Трајчо Димков.
Донесување Одлука за дополнување на одлуката за формирање на
работно тело за изработка на финален текст за Монографија.
Донесување Одлука за преземање на обврски за изборни предмети
на програмата на педагошко-психолошка и методска подготовка од
проф. д-р Владо Петровски, учебната 2014/2015 год.
Донесување Одлука за формирање на комисија за реализација на
преостанати наставни обврски од проф. д-р Владо Петровски за
студенти на прв циклус, учебната 2014/2015 год.
Донесување Одлука за формирање на комисија за реализација на
преостанати наставни обврски од професор д-р Владо Петровски за
студенти на втор циклус, учебната 2014/2015 год.
Донесување Одлука за замена на ментор/член во комисии за јавна
одбрана на дипломски/завршен испит од проф. д-р Владо Петровски.

Годишен извештај

10. Донесување Одлука за усвојување на записник од комисија за
наставни прашања и донесување на одлуки по барања од студенти.
11. Донесување Заклучок за предложените пакет реформи за
унапредување на образовниот систем од МОН.
Деканот проф. д-р Соња Петровска го дополни дневниот ред со уште
четири точки:
Донесување Одлука за усвојување на изјава 0405-2/38 од 26.12.2014
год. од доц. д-р Кирил Барбареев.
Донесување Одлука по Барање бр.1502-87/247 од 24.10.2014 год. од
Елена Арсова, студент на втор циклус студии.
Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.210292/23 од 5.4.2014 год. продолжување на студиите на студентот Станка
Георгиева .
Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.21092/26 од 5.3.2014 год. за префрлување од една студиска програма на друга.
Одлуки
1. Одлука за усвојување на Барањето бр. 1502-82/313 од 12.12.2014
год. од студентот Марија Јанакова за продолжување на рокот на
студирање на втор циклус студии.
2. Одлука за усвојување на Барањето бр. 1502-82/318 од 19.12.2014 год.
од студентот Елена Митрева за продолжување на рокот на студирање
на втор циклус студии
3. Одлука за усвојување на извештај од комисијата за оценка и
определување на дата за јавна одбрана на специјалистичкиот труд со
наслов „Развојот на говорот кај децата од 3-8 години” од кандидатот
Сања Даневска.
4. Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерски труд
со наслов „Менаџирање на спортот и спортските активности во
високото образование“ од кандидатот Трајчо Димков.
5. Одлука за дополнување на одлуката за формирање на работно тело
за изработка на финален текст за Монографија.
6. Одлука за преземање на обврски за изборни предмети на програмата
на педагошко-психолошка и методска подготовка од проф. д-р Владо
Петровски, учебната 2014/2015 год.
7. Одлука за формирање на комисија за реализација на преостанати
наставни обврски од проф. д-р Владо Петровски за студенти на прв
циклус, учебната 2014/2015 год.
8. Одлука за формирање на комисија за реализација на преостанати
наставни обврски од професор д-р Владо Петровски за студенти на
втор циклус, учебната 2014/2015 год.
9. Одлука за замена на ментор/член во комисии за јавна одбрана на
дипломски/завршен испит од проф. д-р Владо Петровски.
10. Одлука за усвојување на Записник бр. 2107-сл од 26.12.2014 од
комисија за наставни прашања и донесување на одлуки по барања од
студенти.
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11. Одлука за усвојување на Изјава 0405-2/38 од 26.12.2014 год. од доц.
д-р Кирил Барбареев.
12. Одлука за усвојување на Барање бр.1502-87/247 од 24.10.2014 год. од
Елена Арсова, студент на втор циклус студии.
13. Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.2102-92/23 од
5.4.2014 год. продолжување на студиите на студентот Станка
Георгиева.
14. Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.210-92/26 од 5.3.2014
год. за префрлување од една студиска програма на друга студиска
програма (насока) на студентот Станка Георгиева.
ДНЕВЕН РЕД – 68. седница - Усвојување на Записникот од 65. седница
одржана 9.12.2014 год. на Факултетот за образовни науки, Усвојување
на Записникот од 66 седница одржана 23.12.2014 год. на Факултетот за
образовни науки
1. Донесување Одлука за определување на бројот на членови на
Наставно-научен совет на Факултетот за образовни науки за летен
семестар ,учебната 2014/2015 год.
2. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс од 19.12.2014 год. за избор на еден наставник во сите звања
за наставно-научните области Општа социологија и Социологија на
етничките групи.
3. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите за звања за наставно-научните области
Општа социологија и Социологија на етничките групи.
4. Донесување Одлука за промоција на преводи на книги преведени од
проф. д-р Снежана Јованова Митковска и проф. д-р Емилија Петрова
Ѓорѓева од авторот д-р Јосип Милат професор емеритус, на ден
27.3.2015 год., по повод патронатот на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип.
5. Донесување Одлука за верификација на список на ментори и теми
за дипломски труд/ завршен испит за учебната 2014/2015 год.
6. Донесување Одлука по барање од Лилјана Андоновска Димитрова
студент на втор циклус студии за промена на ментор.
7. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерски
труд со наслов „Образованието и професионалниот развој на
предметните наставници во Република Македонија и неговата
усогласеност со современите тенденции“, ментор доц. д-р Кирил
Барбареев од Билјана Димковска студент на втор циклус студии.
8. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на
специјалистички труд со наслов „Детската радиодрама“, ментор
проф. д-р Виолета Николовска од Даниела Ангелова, студент на втор
циклус студии.
9. Донесување Одлука средствата за организирање на програмата за
стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошкопсихолошка и методска подготовка да се плаќаат на жиро-сметка на
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

Катедрата за дидактика и методика при единицата и определување
потписни на жиро-сметка.
Донесување Одлука за верификација на Одлука за разрешување на
раководител на Катедрата за дидактика и методика.
Донесување Одлука за верификација на Одлука за избор на
раководител на Катедрата за дидактика и методика.
Донесување Одлука за дополнување на Предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност на Факултет за образовни науки за
2015 година.
Донесување Одлука за Формирање на рецензентска комисија за
рецензирање на учебникот со наслов „Македонски јазик“ од авторот
проф. д-р Виолета Николовска.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
рецензирање на речникот со наслов „Речник на термини од науката
за јазикот“ од авторот проф. д-р Виолета Николовска.
Донесување Одлука за Формирање на рецензентска комисија за
рецензирање на практикум со наслов „Практикум од Античка
археологија (грчка и римска архитектура)“ од авторот доц. д-р Трајче
Нацев.
Донесување Одлука за Формирање на рецензентска комисија за
рецензирање на скрипта со наслов „Античка археологија (грчка и
римска архитектура)“ од авторот доц. д-р Трајче Нацев.
Донесување Одлука по Барање бр.1607-сл од 22.1.2015 год. за
ангажирање на проф. д-р Стеван Алексоски на Правниот факултет
– Кичево (диспензирани студии - Битола) на втор циклус студии,
учебната 2014/2015 год.
Донесување Одлука за формирање Комисија за спроведување на
тајно гласање за предлог - избор на дописен член на Македонската
академија на науките и уметностите.
Донесување Одлука по Барање бр.0801-2/4 од 23.1.2015 год. од проф.
д-р Тодор Чепреганов за покренување на постапка за прифаќање на
кандидатура за избор на дописен член на Македонската академија на
науките и уметностите.
Донесување Одлука за усвојување на Предлог – одлука за измена и
дополнување на ангажираноста на наставничкиот кадар на студиската
програма Историја 2013/14 за учебната 2014/2015 год.
Донесување Одлука за усвојување на Записник од студенти на прв
циклус студии.

Деканот проф. д-р Соња Петровска го дополни дневниот ред со уште
седум точки:
Донесување Одлука за издавање на практикум со наслов „Балканските
војни и Првата светска војна“ од авторите проф. д-р Кирил Цацков и асс.
м- р Оливер Цацков.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум
со наслов „Балканските војни и Првата светска војна“ од авторите проф.
д-р Кирил Цацков и асс. м- р Оливер Цацков.
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Донесување Одлука за издавање на скрипта со наслов „Балканските
војни и Првата светска војна“ од авторот проф. д-р Кирил Цацков и
коавторот асс. м-р Оливер Цацков.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта
со наслов „Балканските војни и Првата светска војна“ од авторот проф.
д-р Кирил Цацков и коавторот асс. м-р Оливер Цацков.
Донесување Одлука за издавање на скрипта со наслов „Средновековна
археологија“ од авторот насловен доцент Звонимир Николовски.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта
со наслов „Средновековна археологија“ од авторот насловен доцент
Звонимир Николовски.
Донесување 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 летен семестар, учебната 2014/2015
год.
Одлуки
1. Одлука за определување на бројот на членови на Наставно-научен
совет на Факултетот за образовни науки за летен семестар, учебната
2014/2015 год.
2. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс од
19.12.2014 год. за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучните области Општа социологија и Социологија на етничките
групи.
3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите за звања за наставно научните области Општа
социологија и Социологија на етничките групи.
4. Одлука за промоција на преводи на книги преведени од проф. д-р
Снежана Јованова Митковска и проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева
од авторот д-р Јосип Милат професор емеритус, на ден 27.3.2015
год., по повод патронатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
5. Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2014/2015 год.
6. Одлука за усвојување на Барање бр.1502-73/13 од 29.12.2014 од
Лилјана Андоновска Димитрова, студент на втор циклус студии за
промена на ментор.
7. Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерски труд со
наслов „Образованието и професионалниот развој на предметните
наставници во Република Македонија и неговата усогласеност со
современите тенденции“ и ментор од кандидатот Билјана Димковска.
8. Одлука средствата за организирање на програмата за стручно
и професионално усовршување за стекнување на педагошкопсихолошка и методска подготовка да се плаќаат на жиро-сметка на
Катедрата за дидактика и методика при единицата и определување
потписни на жиро-сметка.
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9. Одлука за дополнување на Предлог-годишен план и програма за
издавачка дејност на Факултет за образовни науки за 2015 година.
10. Одлука за Формирање на рецензентска комисија за рецензирање
на учебникот со наслов „Македонски јазик“ од авторот проф. д-р
Виолета Николовска.
11. Одлука за Формирање на рецензентска комисија за рецензирање на
речникот со наслов „Речник на термини од науката за јазикот“ од
авторот проф. д-р Виолета Николовска.
12. Одлука за Формирање на рецензентска комисија за рецензирање на
практикум со наслов „Практикум од Античка археологија (грчка и
римска архитектура)“ од авторот доц. д-р Трајче Нацев.
13. Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање
на скрипта со наслов „Античка археологија (грчка и римска
архитектура)“ од авторот доц. д-р Трајче Нацев.
14. Одлука за усвојување на Барање бр.1607-сл од 22.1.2015 год. за
ангажирање на проф. д-р Стеван Алексоски на Правниот факултет
– Кичево (диспензирани студии Битола) на втор циклус студии,
учебната 2014/2015 год.
15. Одлука за формирање Комисија за спроведување на тајно гласање
за предлог - избор на дописен член на Македонската академија на
науките и уметноста.
16. Предлог за избор на проф. д-р Тодор Чепреганов за дописен член на
Македонската академија на науките и уметностите.
17. Одлука за усвојување на Предлог-одлука за измена и дополнување
на ангажираноста на наставничкиот кадар на студиската програма
Историја 2013/14 за учебната 2014/2015 год.
18. Одлука за усвојување на Записник бр. 1605-36/1 од 28.1.2015 од
студенти на прв циклус студии.
19. Одлука за издавање на практикум со наслов „Балканските војни и
Првата светска војна“ од авторите проф. д-р Кирил Цацков и асс.
м-р Оливер Цацков.
20. Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум со наслов
„Балканските војни и Првата светска војна“ од авторите проф. д-р
Кирил Цацков и асс. м- р Оливер Цацков.
21. Одлука за издавање на скрипта со наслов „Балканските војни и Првата
светска војна“ од авторот проф. д-р Кирил Цацков и коавторот асс.
м- р Оливер Цацков.
22. Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта со наслов
„Балканските војни и Првата светска војна“ од авторот проф. д-р
Кирил Цацков и коавторот асс. м- р Оливер Цацков.
23. Одлука за издавање на скрипта со наслов „Средновековна
археологија“ од авторот насловен доцент Звонимир Николовски
24.Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта со наслов
„Средновековна археологија“ од авторот насловен доцент Звонимир
Николовски.
24. Одлука за распишување на Конкурс за запишување на кандидати на
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програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување
на педагошко-психолошка и методска подготовка на Факултетот за
образовни науки за летен семестар, учебната 2014/2015 год.
		
ДНЕВЕН РЕД – 69. седница
Усвојување на Записникот од 67. седница одржана 26.12.2014 год. на
Факултетот за образовни науки
Усвојување на Записникот од 68. седница одржана 28.1.2015 год. на
Факултетот за образовни науки
1. Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци (2014 год.) за користење на принципот на
флексибилно работно време (ФРВ) од наставниците на Факултетот
за образовни науки во календарската 2015 година.
2. Донесување Одлука за усвојување на Образец за издавање на
Сертификат за завршена програма за стручно и професионално
усовршување за стекнување на педагошко-психолошка и методска
подготовка на Факултетот за образовни науки.
3. Донесување Одлука за бројот на студенти за запишување во прва
година на прв циклус универзитетски академски студии за учебната
2015/2016 год.
4. Донесување Одлука за бројот на студенти за запишување на втор
циклус универзитетски (академски) студии - магистерски студии
и втор циклус универзитетски студии - специјалистички стручни
студии за учебната 2015/2016 год.
5. Донесување Одлука за бројот на студенти за запишување на трет
циклус студии – докторски студии за учебната 2015/2016 год.
6. Донесување Одлука за покренување на постапка за распишување
на конкурс за избор на еден наставник во сите наставно-научни
звања во наставно научните области: Педагогија и Елементарно
образование (системи и методи).
7. Донесување Одлука за покренување на постапка за распишување на
конкурс за избор на еден асистент докторант во научни области
Педагогија и Системи за перманентно образование
8. Донесување Одлука за преземање на обврски од проф. д-р Ленче
Милошева за сите учебни години на сите студиски програми на втор
циклус студии.
9. Донесување Одлука за усвојување на список ментори и теми за
дипломски/завршен испит за учебната 2014/2015 год.
10. Донесување Одлука за усвојување Предлог-одлука за измена и
дополнување на ангажираноста на наставничкиот кадар на студиската
програма Историја 2013/2014 за учебната 2014/2015 г.
11. Донесување Одлука по Барање бр.1007-34/1 од 26.1.2015 год. за
продолжување на студии од Стојан Пешевски студент на втор циклус
студии.
12. Донесување Одлука по Барање бр.1002-48/1 од 2.2.2015 год. од
Катерина Ивановска за пренамена на погрешно уплатени средства.
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13. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерски
труд со наслов „Комуникацијата на училишниот менаџер на микро и
макроплан – во и вон училиштето“ и определување на ментор.
14. Донесување Одлука за усвојување на записник од комисија за
разгледување на барања од студенти.
Деканот проф. д-р Соња Петровска го дополни дневниот ред со уште
една точка:
Донесување Одлука за исправка на техничка грешка.
Одлуки
1. Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци (2014 год.) за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Факултетот за образовни
науки во календарската 2015 година.
2. Одлука за усвојување на Образец за издавање на Сертификат за
завршена програма за стручно и професионално усовршување за
стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка на
Факултетот за образовни науки.
3. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година на прв
циклус универзитетски академски студии за учебната 2015/2016 год.
4. Одлука за бројот на студенти за запишување на втор циклус
универзитетски (академски) студии - магистерски студии и втор
циклус универзитетски студии - специјалистички стручни студии за
учебната 2015/2016 год.
5. Одлука за бројот на студенти за запишување на трет циклус студии –
докторски студии за учебната 2015/2016 год.
6. Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во сите наставно-научни звања во наставно
научните области: Педагогија и Елементарно образование (системи и
методи).
7. Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за
избор на еден асистент-докторанд во научни области Педагогија и
Системи за перманентно образование.
8. Одлука за преземање на обврски од проф. д-р Ленче Милошева за
сите учебни години на сите студиски програми на втор циклус студии.
9. Одлука за усвојување на список ментори и теми за дипломски/
завршен испит за учебната 2014/2015 год.
10. Одлука за усвојување Предлог-одлука за измена и дополнување на
ангажираноста на наставничкиот кадар на студиската програма
Историја 2013/2014 за учебната 2014/2015 г.
11. Предлог- мислење за усвојување на Барање бр.1002-48/1 од 2.2.2015
год. од Катерина Ивановска за пренамена на погрешно уплатени
средства.
12. Одлука за усвојување на Записник бр. 1605-79/1 од 17.2.2015 од
комисија за разгледување на барања од студенти од прв циклус.
13. Одлука за исправка на техничка грешка
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ДНЕВЕН РЕД – 70. седница 1. Донесување Одлука за запишување
на пријавени кандидати по Конкурс на прoграмата за стручно и
професионално усовршување за стекнување на педагошко- психолошка
и методска подготовка.
Одлуки
Одлука за запишување на пријавени кандидати по Конкурс (објавен
на ден 13.2.2015 год. во дневниот весник „Нова Македонија) на прoграмата
за стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошкопсихолошка и методска подготовка
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
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ДНЕВЕН РЕД – 71. седница
Донесување Одлука за утврдување на кандидати за избор на 2(двајца)
претставници од единицата за членови на Сенатот на Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип.
Донесување Одлука за формирање комисија за спроведување на
непосредно и тајно гласање за избор на 2 (двајца) претставници од
единицата за членови на Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип.
Донесување Одлука за избор на членови на Универзитетскиот сенат
при Универзитет„Гоце Делчев“ – Штип.
Донесување Одлука за верификација на Предлог-одлука за
разрешување на раководител на Катедрата за дидактика и методика.
Донесување Одлука за верификација на Предлог - одлука за избор на
раководител на Катедрата за дидактика и методика.
Донесување Одлука за верификација на Предлог - одлука за избор на
раководител на Катедрата за општествени и хуманистички науки.
Донесување Одлука за усвојување на рецензија на скрипта со наслов
„Балканските војни и Првата светска војна“ од авторот проф. д-р
Кирил Цацков и коавторот асс. м-р Оливер Цацков.
Донесување Одлука за усвојување на рецензија на практикум со
наслов „Балканските војни и Првата светска војна“ од авторите
проф. д-р Кирил Цацков и асс. м-р Оливер Цацков.
Донесување Одлука за усвојување на рецензија на практикум со
наслов „Практикум од методика на наставата по македонски јазик за
деветгодишно основно образование (од прво до петто одделение)“ од
авторите проф. д-р Блаже Китанов и асс. м-р Ирена Китанова.
Донесување Одлука за усвојување на рецензија на скрипта со наслов
„Методика на наставата по македонски јазик во деветгодишно
основно образование (од прво до петто одделение)“ од авторите проф.
д-р Блаже Китанов и асс. м-р Ирена Китанова.
Донесување Одлука за усвојување на рецензија на скрипта со наслов
„Средновековна археологија“ од авторот насловен доцент Звонимир
Николовски.
Донесување Одлука за усвојување на рецензија на практикум со
наслов „Средновековна археологија“ од авторот насловен доцент
Звонимир Николовски.

Годишен извештај

13. Донесување Одлука за усвојување на рецензија на скрипта со наслов
„Античка археологија (грчка и римска археологија)“ од авторот доц.
д-р Трајче Нацев.
14. Донесување Одлука за усвојување на рецензија на практикум
со наслов „Практикум од Античка археологија (грчка и римска
архитектура)“ од авторот доц. д-р Трајче Нацев.
15. Донесување Одлука за покренување постапка за распишување на
конкурс за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања
за наставно научната област класична археологија: грчка и римска
култура;римска провинциска култура.
16. Донесување Одлука за покренување постапка за распишување на
конкурс за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања за
наставно-научните области Историја на Македонија 60114 и Општа
историја на новиот век 60115.
17. Донесување Одлука за покренување постапка за распишување на
конкурс за избор на еден наставник во звање насловен вонреден
професор за наставно-научната област Средновековна археологија:
преселба на народите,словенска култура до IX век.
18. Донесување Одлука за покренување постапка за распишување
на конкурс за избор на еден наставник во сите наставно-научни
звања за наставно- научната област Историја на Македонија 60114 и
Национална историја на XIX век до 1918 година 60113 .
19. Донесување Одлука по Барање бр. 03-277/1 од 18.2.2015 год. од
детска градинка „Ангел Шајче“ - Куманово.
20. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/12 од 27.2.2015 год. за
отсуство од доц. д-р Кирил Барбареев.
21. Донесување Одлука по Барање бр.0801-2/13 од 27.2.2015 год. за
покренување постапка за доделување благодарница на Канцеларијата
на ОБСЕ на Р. Македонија.
22. Донесување Одлука за формирање комисија за оценка на
магистерскиот труд со наслов „Дидактичкиот дизајн на наставниот
час по германски јазик и говорните компетенции кај учениците во
основно училиште“ од кандидатот Катерина Гулев.
23. Одлука за одобрување на службена посета на проф. д-р Јосип Милат,
редовен професор на Филозофскиот факултет во Сплит, Република
Хрватска, во периодот од 25.3.2015 год. до 27.3.2015 год.
24. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерси
труд со наслов „Училишната организациска клима, фактор за развој
на современото училиште“ од кандидатот Татјана Кокотова.
25. Донесување Одлука по Барање од проф. д-р Никола Смилков за
одобрување на средства за професионално и научно усовршување.
Деканот проф. д-р Соња Петровска го дополни дневниот ред со уште
една точка:
Одлука за средствата за организирање на програмата за стручно и
професионално усовршување за стекнување на педагошко-психолошка и
методска подготовка.
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Одлуки
1. Одлука за утврдување на кандидати за избор на 2 (двајца) претставници
од единицата за членови на Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип.
2. Одлука за формирање комисија за спроведување на непосредно и
тајно гласање за избор на 2 (двајца) претставници од единицата за
членови на Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
3. Одлука за избор на членови на Универзитетскиот сенат при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
4. Одлука за верификација на предлог-одлука за разрешување на
раководител на Катедрата за дидактика и методика.
5. Одлука за верификација на Предлог - одлука за избор на раководител
на Катедрата за дидактика и методика.
6. Одлука за верификација на Предлог - одлука за избор на раководител
на Катедрата за општествени и хуманистички науки.
7. Одлука за усвојување на рецензија на скрипта со наслов „Балканските
војни и Првата светска војна“ од авторот проф. д-р Кирил Цацков и
коавторот асс. м-р Оливер Цацков.
8. Одлука за усвојување на рецензија на практикум со наслов
„Балканските војни и Првата светска војна“ од авторите проф. д-р
Кирил Цацков и асс. м- р Оливер Цацков .
9. Одлука за усвојување на рецензија на практикум со наслов
„Практикум од методика на наставата по македонски јазик за
деветгодишно основно образование (од прво до петто одделение)“ од
авторите проф. д-р Блаже Китанов и асс. м-р Ирена Китанова.
10. Одлука за усвојување на рецензија на скрипта со наслов „Методика на
наставата по македонски јазик во деветгодишно основно образование
(од прво до петто одделение)“ од авторите проф. д-р Блаже Китанов
и асс. м-р Ирена Китанова.
11. Одлука за усвојување на рецензија на скрипта со наслов
„Средновековна археологија“ од авторот насловен доцент Звонимир
Николовски.
12. Одлука за усвојување на рецензија на практикум со наслов
„Средновековна археологија“ од авторот насловен доцент Звонимир
Николовски.
13. Одлука за усвојување на рецензија на скрипта со наслов „Античка
археологија (грчка и римска археологија)“ од авторот доц. д-р Трајче
Нацев .
14. Одлука за усвојување на рецензија на практикум со наслов
„Практикум од Античка археологија (грчка и римска архитектура)“
од авторот доц. д-р Трајче Нацев.
15. Одлука за покренување постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во сите наставно - научни звања за наставнонаучната област Класична археологија: грчка и римска култура;
римска провинциска култура.
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16. Одлука за покренување постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во сите наставно - научни звања за наставно
- научните области Историја на Македонија 60114 и Општа историја
на новиот век 60115.
17. Одлука за покренување постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во звање насловен вонреден професор за
наставно- научната област Средновековна археологија:преселба на
народите,словенска култура до IX век.
18. Одлука за покренување постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во сите наставно-научни звања за наставнонаучната област Историја на Македонија 60114 и Национална
историја на XIX век до 1918 година 60113.
19. Одлука за усвојување на Барање бр. 03-277/1 од 18.2.2015 год. од
детска градинка „Ангел Шајче“ - Куманово.
20. Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/12 од 27.2.2015 год. за
отсуство од доц. д-р Кирил Барбареев.
21. Одлука за покренување постапка за доделување благодарница на
Канцеларијата на ОБСЕ на Р. Македонија.
22. Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд со
наслов „Дидактичкиот дизајн на наставниот час по германски јазик
и говорните компетенции кај учениците во основно училиште од
кандидатот Катерина Гулев.
23. Одлука за одобрување на службена посета на проф. д-р Јосип Милат,
редовен професор на Филозофскиот факултет во Сплит, Република
Хрватска, во периодот од 25.3.2015 год. до 27.3.2015 год.
24. Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерски труд со
наслов „Училишната организациска клима, фактор за развој на
современото училиште“од кандидатот Татјана Кокотова.
25. Одлука за одобрување на средства за професионално и научно
усовршување на проф. д-р Никола Смилков.
26. Одлука за средствата за организирање на програмата за стручно
и професионално усовршување за стекнување на педагошкопсихолошка и методска подготовка.
ДНЕВЕН РЕД – 72. седница
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања
за наставно-научните области Педагогија и Елементарно образование
(системи и методи).
2. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите наставно-научни звања за наставнонаучните области Педагогија и Елементарно образование (системи и
методи).
3. Донесување Одлука за усвојување на список ментори и теми за
дипломски/завршен испит за учебната 2014/2015 год.
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4. Донесување Одлука за формирање комисија за реализација на
испитот по предметот Влашки јазик за учебната 2014/2015 год.
5. Донесување Одлука по Барање бр.1607-сл од 18.3.2015 год. за
донирање на списанија од Федерација на спортски педагози за Р.
Македонија.
6. Донесување Одлука за определување датум за започнување на
реализација на педагошки стаж за учебната 2014/2015 год.
7. Донесување Одлука по Барање од доц. д-р Кирил Барбареев за
реализација на проектни активности во текот на летен семестар,
учебната 2014/2015 год.
8. Донесување Одлука за прифаќање на пријава за тема на магистерски
труд со наслов „Дидактичка ефикасност од примена на современи
наставни средства во наставата во основното образование“ и
определување ментор од кандидатот Трајанка Колева.
9. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерски
труд со наслов „Училишниот менаџмент и институциите за поддршка
на образовниот систем“ и определување на ментор од кандидатот
Елена Арсова.
10. Донесување Одлука за формирање комисија за оценка на
специјалистички труд со наслов „Улогите и компетенциите на
наставникот во инклузивното училиште“ за кандидатот Марија
Баток.
11. Донесување Одлука за формирање комисија за оценка на
магистерскиот труд со наслов „Улогата на директорот како
мотиватор и неговото влијание во подобрувањето на квалитетот на
воспитно-образовниот процес во основните училишта“ за кандидатот
Марија Јанакова.
12. Донесување Одлука по Барање бр.1002-82/2 од 19.2.2015 год. за
продолжување на рокот за студирање од Трајанка Апостолова,
студент на втор циклус студии.
13. Донесување Одлука по Барање бр.1002-82/9 од 2.3.2015 год. за
продолжување на рокот за студирање од Добрила Петреска, студент
на втор циклус студии.
14. Донесување Одлука по Барање бр.1002-73/6 од 4.3.2015 год. за
промена на ментор од кандидатот Добрила Петреска, студент на втор
циклус студии.
15. Донесување Одлука по Барање бр.1002-82/1 од 26.2.2015 год. за
продолжување на рокот за студирање од Васил Малковски, студент
на втор циклус студии.
16. Донесување Одлука по Барање бр.1002-82/6 од 26.2.2015 год. за
продолжување на рокот за студирање од Зорица Ѓоргиевска, студент
на втор циклус студии.
17. Донесување Одлука за усвојување на записник од студенти и
донесување одлуки за студенти.
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Одлуки
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на еден наставник во сите наставно научни звања за наставнонаучните области Педагогија и Елементарно образование (системи и
методи).
2. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите наставно-научни звања за наставно-научните
области Педагогија и Елементарно образование (системи и методи).
3. Одлука за усвојување на список ментори и теми за дипломски/
завршен испит за учебната 2014/2015 год.
4. Одлука за формирање комисија за реализација на испитот по
предметот Влашки јазик за учебната 2014/2015 год.
5. Одлука за усвојување Барање бр.1607-сл од 18.3.2015 год. за донирање
на списанија од Федерација на спортски педагози за Р. Македонија.
6. Одлука за определување дата за отпочнување на реализација на
педагошки стаж за учебната 2014/2015 год.
7. Одлука за усвојување Барање од доц. д-р Кирил Барбареев за
реализација на проектни активности во текот на летен семестар,
учебната 2014/2015 год.
8. Одлука за прифаќање на пријава за тема на магистерски труд со
наслов „Дидактичка ефикасност од примена на современи наставни
средства во наставата во основното образование“ и определување
ментор.
9. Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерски труд со
наслов „Училишниот менаџмент и институциите за поддршка на
образовниот систем“ и определување на ментор од кандидатот Елена
Арсова.
10. Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд со
наслов „Улогите и компетенциите на наставникот во инклузивното
училиште“ за кандидатот Марија Баток.
11. Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд со
наслов „Улогата на директорот како мотиватор и неговото влијание
во подобрувањето на квалитетот на воспитно-образовниот процес во
основните училишта“ за кандидатот Марија Јанакова.
12. Одлука за усвојување на Барање бр.1002-82/2 од 19.2.2015 год. за
продолжување на рокот за студирање од Трајанка Апостолова,
студент на втор циклус студии.
13. Одлука за усвојување Барање бр.1002-82/9 од 2.3.2015 год. за
продолжување на рокот за студирање од Добрила Петреска, студент
на втор циклус студии.
14. Одлука за усвојување Барање бр.1002-73/6 од 4.3 2015 год. за
промена на ментор од кандидатот Добрила Петреска, студент на втор
циклус студии.
15. Одлука за усвојување Барање бр.1002-82/1 од 26.2.2015 год. за
продолжување на рокот за студирање од Васил Малковски, студент
на втор циклус студии.
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16. Одлука за усвојување Барање бр.1002-82/6 од 26.2.2015 год. за
продолжување на рокот за студирање од Зорица Ѓоргиевска, студент
на втор циклус студии.
17. Одлука за усвојување на Записник бр. 1605-103/1 од 23.3.2015 год.
Комисијата за наставни прашања.
ДНЕВЕН РЕД – 73. седница - Усвојување на Записникот од 69.
седница одржана 18.2.2015 год.на Факултетот за образовни науки
Усвојување на Записникот од 70. седница одржана 23.2.2015 год.
на Факултетот за образовни науки
1. Донесување Одлука за избор на д-р Даниела Коцева во звање доцент
за наставно-научни области Општа социологија и Социологија на
етничките групи (Конкурсот е објавен на 19.12.2014 г. во „Утрински
весник“, „Нова Македонија“ и „Коха“), (Рецензијата е објавена во
Билтен бр.143 од 16.3.2015 год.).
2. Донесување Одлука по Барање 0801-2/18 и 0801-2/19 од 9.4.2015
год. од проф. д-р Тодор Чепреганов и д-р Верица Јосимовска за
дополнување на годишниот план за издавачка дејност за 2015 год.
3. Донесување Одлука за издавање на е-практикум „Македонија во
рамките на Југославија, Бугарија и Грција 1918-1939 година“ од
коавторите проф. д-р Тодор Чепреганов и д-р Верица Јосимовска.
4. Донесување Одлука за издавање на е-скрипта „Македонија во рамките
на Југославија, Бугарија и Грција 1918-1939 година“ од коавторите
проф. д-р Тодор Чепреганов и д-р Верица Јосимовска.
5. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за
рецензирање на е - практикум „Македонија во рамките на Југославија,
Бугарија и Грција 1918-1939 година“ од коавторите проф. д-р Тодор
Чепреганов и д-р Верица Јосимовска.
6. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
рецензирање на е - скрипта „Македонија во рамките на Југославија,
Бугарија и Грција 1918-1939 година“ од коавторите проф. д-р Тодор
Чепреганов и д-р Верица Јосимовска.
7. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/16 од 9.4.2015 год. од
Проф. д-р Виолета Николовска за усвојување на рецензија за речник
со наслов „Речник на термини од науката за јазикот“ (Билтен 143,
16.3.2015 год.).
8. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/17 од 9.4.2015 год. од
проф. д-р Виолета Николовска за усвојување на рецензија за учебник
со наслов „Македонски јазик“ (Билтен 143, 16.3.2015 год.).
9. Донесување Одлука за формирање на Научен одбор за Меѓународната
научна конференција „Образованието во 21 век – состојби и
перспективи“ (24-25 септември 2015), по повод 20 години Педагошки
факултет/Факултет за образовни науки.
10. Донесување Одлука за усвојување на извештај од комисија за оценка
на специјалистичкиот труд со наслов „Улогите и компетенциите
на наставникот во инклузивното училиште“ на кандидатот Марија
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11.

12.
13.
14.
15.

Баток, формирање комисија за одбрана и определување дата за
одбрана на специјалистичкиот труд.
Донесување Одлука за усвојување на извештај од комисија за
оценка на магистерскиот труд со наслов „Дидактичкиот дизајн на
наставниот час по германски јазик и говорните компетенции кај
учениците во основно училиште“ на кандидатот Катерина Гулев,
формирање комисија за одбрана и определување датум за одбрана на
магистерскиот труд.
Донесување Одлука по Барање бр.1002-30/3 од 17.3.2015 год. за
враќање на погрешно уплатени средства од Ивана Насева, студент на
втор циклус студии.
Донесување Одлука по Барање бр.1002-73/7 од 23.3.2015 год. за
ослободување од плаќање казна од Гонца Запрова-Анастасова,
студент на втор циклус студии.
Донесување Одлука за усвојување на список на теми и ментори за
дипломски/ завршен испит за учебната 2014/2015 год.
Донесување Одлука за усвојување на записник од студенти и
донесување одлуки за студенти.

Одлуки
1. Одлука за избор на д-р Даниела Коцева во наставно-научно звање
доцент за наставно-научни области Општа социологија и Социологија
на етничките групи .
2. Одлука за усвојување на Барањето 0801-2/18 и 0801-2/19 од 9.4.2015
год. од проф. д-р Тодор Чепреганов и д-р Верица Јосимовска за
дополнување на годишниот план за издавачка дејност за 2015 год.
3. Одлука за издавање на е - практикум „Македонија во рамките на
Југославија, Бугарија и Грција 1918-1939 година“ од коавторите
проф. д-р Тодор Чепреганов и д-р Верица Јосимовска.
4. Одлука за издавање на е-скрипта „Македонија во рамките на
Југославија, Бугарија и Грција 1918-1939 година“ од коавторите
проф. д-р Тодор Чепреганов и д-р Верица Јосимовска.
5. Одлука за формирање рецензентска комисија за рецензирање на
е-практикум „Македонија во рамките на Југославија, Бугарија и
Грција 1918-1939 година“ од коавторите проф. д-р Тодор Чепреганов
и д-р Верица Јосимовска.
6. Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање на
е-скрипта „Македонија во рамките на Југославија, Бугарија и Грција
1918-1939 година“ од коавторите проф. д-р Тодор Чепреганов и д-р
Верица Јосимовска.
7. Одлука за усвојување на Барањето бр. 0801-2/16 од 9.4.2015 год. од
проф. д-р Виолета Николовска за усвојување на рецензија за речник
со наслов „Речник на термини од науката за јазикот“.
8. Одлука за усвојување на Барањето бр. 0801-2/17 од 9.4.2015 год. од
проф. д-р Виолета Николовска за усвојување на рецензија за учебник
со наслов „Македонски јазик“.
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9. Одлука за формирање на Научен одбор за Меѓународната научна
конференција „Образованието во 21 век – состојби и перспективи“
(24-25 септември 2015, по повод 20 години Педагошки факултет/
Факултет за образовни науки.
10. Одлука за усвојување на извештај од комисија за оценка на
специјалистичкиот труд со наслов „Улогите и компетенциите на
наставникот во инклузивното училиште“ на кандидатот Марија
Баток, формирање комисија за одбрана и определување дата за
одбрана на специјалистичкиот труд.
11. Одлука за усвојување на извештај од комисија за оценка на
магистерскиот труд со наслов „Дидактичкиот дизајн на наставниот
час по германски јазик и говорните компетенции кај учениците во
основно училиште“ на кандидатот Катерина Гулев, формирање
комисија за одбрана и определување дата за одбрана на магистерскиот
труд.
12. Предлог-мислење за усвојување на Барањето бр.1002-30/3 од
17.3.2015 год. за враќање на погрешно уплатени средства од Ивана
Насева, студент на втор циклус студии.
13. Предлог-мислење за усвојување на барањето бр.1002-73/7 од
23.03.2015 год. за ослободување од плаќање казна од Гонца Запрова
Анастасова, студент на втор циклус студии.
14. Одлука за усвојување на список на теми и ментори за дипломски/
завршен испит за учебната 2014/2015 год.
15. Одлука за усвојување на Записник бр. 1605-129/1 од 17.4.2015 год.
од Комисијата за наставни прашања.
ДНЕВЕН РЕД – 74. седница
1. Донесување Одлука за утврдување предлог-кандидат за избор на
ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Донесување Одлука за измена на одлуката за определување на бројот
на членови на Наставно-научен совет на Факултетот за образовни
науки за летен семестар, учебната 2014/2015 год.
3. Донесување Одлука за определување на ментор за реализација на
практична настава на студентите од прв циклус студии на Факултетот
за образовни науки.
4. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор на еден асистент-докторанд за научната област
Системи за перманентно образование и Педагогија.
5. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на
еден асистент-докторанд за научната област Системи за перманентно
образование и Педагогија.
6. Донесување Одлука за отворање на жиро-сметка за уплаќање на
средства за котизација од конференција.
7. Донесување Одлука по Барање бр. 1002-73/8 од 1.4.2015 од Виолета
Арсовска, студент на втор циклус на студии за промена на ментор.
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8. Донесување Одлука по Барање бр. 1002-52/1 од 17.4.2015 од Наташа
Котева за издавање на нов индекс (дупликат).
9. Донесување Одлука за усвојување на список на теми и ментори за
дипломски/ завршен испит за учебната 2014/2015 год.
10. Донесување Одлука за усвојување на записник од студенти и
донесување одлуки за студенти.
Деканот проф. д-р Соња Петровска го дополни дневниот ред со уште
една точка:
Донесување Одлука по Барањето бр. 1002-73/6 од 4.3.2015 год. за
промена на ментор за изработка на специјалистички труд од кандидатот
Гонца Запрова-Анастасова, студент на втор циклус студии.
ДНЕВЕН РЕД – 75. седница
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс од 14.3.2015 год. за избор на еден наставник во сите звања
за наставно научните области Историја на Македонија и Општа
историја на новиот век (Конкурсот е објавен на 14.3.2015 год. во
дневните весници „Нова Македонија“, „Утрински весник“ и „Коха“).
2. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите за звања за наставно-научните области
Историја на Македонија и Општа историја на новиот век.
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучнaта област Класична археологија: грчка и римска култура;
римска провинциска култура (Конкурсот е објавен на 14.3.2015
год. во дневните весници „Нова Македонија“, „Утрински весник“ и
„Коха“).
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите за звања за наставно-научните области
Класична археологија:грчка и римска култура; римска провинциска
култура.
5. Донесување Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на
Факултет за образовни науки во зимски/летен семестар учебната
2015/2016 година за прв циклус на универзитетски академски студии.
6. Донесување Одлука за преземање обврска по предметот Методика на
настава по природа и настава по општество 1 и Методика на настава
по природа и настава по општество 2 од проф. д-р Кирил Цацков.
7. Донесување Одлука по Барање 1002-73/5 од 26.2.2015 год, од Васил
Малковски, студент на втор циклус студии за промена на ментор.
8. Донесување Одлука по Барање 1002-73/8 од 1.4.2015 год. од Виолета
Арсовска, студент на втор циклус студии за промена на ментор.
9. Донесување Одлука по Барање 1002-82/19 од 5.5.2015 год. од
Светлана Петрова, студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот на студирање.
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10. Донесување Одлука по Барање 1002-82/20 од 6.5.2015 год, од
Клаудија Ангелова, студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот на студирање.
11. Донесување Одлука по Барање 1002-82/21 од 6.5.2015 год, од
Клаудија Ангелова, студент на втор циклус студии за ослободување
од казна за продолжување на рокот на студирање.
12. Донесување Одлука за усвојување на извештајот, формирање комисија
за одбрана и определување на датум за одбрана на магистерскиот
труд со наслов „Улогата на директорот како мотиватор и неговото
влијание во подобрувањето на квалитетот на воспитно - образовниот
процес во основните училишта“ на кандидатот Марија Јанакова.
13. Донесување Одлука за прифаќање на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2014/2015 год.
14. Донесување одлука за усвојување на Записник од студенти на прв
циклус студии.
Деканот проф. д-р Соња Петровска го дополни дневниот ред со уште
една точка:
Донесување Одлука по Барањето бр. 0801-2/23 од 26.5.2015 год. за
отсуство од проф. д-р Трајче Нацев.
Одлуки
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс од
14.3.2015 год. за избор на еден наставник во сите звања за наставно
научните области Историја на Македонија и Општа историја на
новиот век.
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите за звања за наставно научните области Историја
на Македонија и Општа историја на новиот век.
3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно научнaта област
Класична археологија: грчка и римска култура; римска провинциска
култура.
4. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите за звања за наставно-научните области Класична
археологија:грчка и римска култура; римска провинциска култура.
5. Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на Факултет за
образовни науки во зимски/летен семестар учебната 2015/2016
година за прв циклус на универзитетски академски студии.
6. Одлука за преземање обврска по предметот Методика на настава по
природа и настава по општество 1 и Методика на настава по природа
и настава по општество 2 од проф. д-р Кирил Цацков.
7. Одлука по Барање 1002-73/5 од 26.2.2015 год, од Васил Малковски
студент на втор циклус студии за промена на ментор.
8. Одлука по Барање 1002-73/8 од 1.4.2015 год, од Виолета Арсовска
студент на втор циклус студии за промена на ментор.
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9. Одлука по Барање 1002-82/19 од 5.5.2015 год, од Светлана Петрова
студент на втор циклус студии за продолжување на рокот на
студирање.
10. Одлука по Барање 1002-82/20 од 6.5.2015 год, од Клаудија Ангелова
студент на втор циклус студии за продолжување на рокот на
студирање.
11. Одлука по Барање 1002-82/21 од 6.5.2015 год, од Клаудија Ангелова
студент на втор циклус студии за ослободување од казна за
продолжување на рокот на студирање.
12. Одлука за усвојување на извештајот, формирање комисија за одбрана
и определување на датум за одбрана на магистерскиот труд со наслов
„Улогата на директорот како мотиватор и неговото влијание во
подобрувањето на квалитетот на воспитно-образовниот процес во
основните училишта“ на кандидатот Марија Јанакова.
13. Одлука за прифаќање на ментори и теми за дипломски труд/ завршен
испит за учебната 2014/2015 год.
14. Одлука за усвојување на Записник од студенти на прв циклус студии.
15. Одлука по Барањето бр. 0801-2/23 од 26.5.2015 год. за отсуство од
проф. д-р Трајче Нацев.
ДНЕВЕН РЕД – 76. седница
Усвојување на Записникот од 72, седница одржана 24.3.2015 год
на Факултетот за образовни науки
Усвојување на Записникот од 73, седница одржана 17.4.2015 год.
на Факултетот за образовни науки
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс од 14.3.2015 год. за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научните области Историја на Македонија и Национална
историја на XX век до 1918 година (Конкурсот е објавен на 14.3.2015
год. во дневните весници „Нова Македонија“, „Утрински весник“ и
„Коха“).
2. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите за звања за наставно-научните области
Историја на Македонија и Национална историја на XX век до 1918
година.
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс од 14.3.2015 год. за избор на еден наставник во насловно
звање вонреден професор за наставно-научна област Средновековна
археологија: преселба на народите, словенечка култура до IX век
(Конкурсот е објавен на 14.3.2015 год. во дневните весници „Нова
Македонија“, „Утрински весник“ и „Коха“).
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите за звања за наставно-научната
област Средновековна археологија: преселба на народите,словенечка
култура до IX век.
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5. Донесување Предлог-одлука за избор на д-р Соња Петровска во
наставно-научно звање редовен професор за наставно-научните
области Педагогија и Елементарно образование (системи и методи).
(Рефератот е објавен во Билтен 147, 15.5.2015 год.)
6. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/24 од 4.6.2015 год. за
оправдано платено отсуство од проф. д-р Никола Смилков.
7. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/25 од 4.06.2015 год. за
оправдано платено отсуство од проф. д-р Тодор Чепреганов.
8. Донесување Одлука по Барање бр. 1002-82/28 од 27.5.2015 год. од
Катерина Јовановска, студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот за студирање.
9. Донесување Одлука по Барање бр. 1002-82/29 од 27.5.2015 год. од
Катерина Јовановска, студент на втор циклус студии за ослободување
од плаќање казна за продолжување на рокот за студирање.
10. Донесување Одлука по Барање бр. 1002-73/10 од 27.5.2015 год. од
Катерина Јовановска, студент на втор циклус студии за промена на
ментор.
11. Донесување Одлука за усвојување на список на теми и ментори за
дипломски/ завршен испит за учебната 2014/2015 год.
12. Донесување Одлука за усвојување на записник од студенти и
донесување одлуки за студенти.
Деканот проф. д-р Соња Петровска го дополни дневниот ред со уште
две точки:
Донесување Одлука за формирање комисија за оценка на
магистерскиот труд под наслов „Улогата на менаџерот во контролата
на воспитно- бразовниот систем, и во градење на современата образовна
институција“ на кандидатот Лилјана Андоновска-Димитровска.
Одлуки
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс од
14.3.2015 год. за избор на еден наставник во сите звања за наставно
научните области Историја на Македонија и Национална историја на
XX век до 1918 година.
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите за звања за наставно-научните области Историја
на Македонија и Национална историја на XX век до 1918 година.
3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс од
14.3.2015 год. за избор на еден наставник во насловно звања вонреден
професор за наставно-научна област Средновековна археологија:
преселба на народите,словенечка култура до IX век.
4. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите за звања за наставно-научната област Средновековна
археологија: преселба на народите,словенечка култура до IX век.
5. Предлог-одлука за избор на д-р Соња Петровска во наставно-научно
звање редовен професор за наставно - научните области Педагогија
и Елементарно образование (системи и методи).
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6. Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/24 од 4.6.2015 год. за
оправдано платено отсуство од проф. д-р Никола Смилков.
7. Одлука за усвојување Барање бр. 0801-2/25 од 4.6.2015 год. за
оправдано платено отсуство од проф. д-р Тодор Чепреганов.
8. Предлог мислење по Барање бр. 1002-82/29 од 27.5.2015 год. од
Катерина Јовановска, студент на втор циклус студии за ослободување
од плаќање казна за продолжување на рокот за студирање.
9. Одлука за усвојување Барање бр. 1002-73/10 од 27.5.2015 год. од
Катерина Јовановска, студент на втор циклус студии за промена на
ментор.
10. Одлука за усвојување на список на теми и ментори за дипломски/
завршен испит за учебната 2014/2015 год.
11. Одлука за усвојување на записник од барања на студенти на
Факултетот за образовни науки.
12. Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд,
под наслов „Улогата на менаџерот во контролата на воспитно
- образовниот систем, и во градење на современата образовна
институција“ на кандидатот Лилјана Андоновска-Димитровска.
13. Одлука за определување наставник за прифаќање на наставник во
рамките на Еразмус програмата.
ДНЕВЕН РЕД – 77. седница
1. Донесување Одлука за усвојување на рецензија на ракописот за
е-практикум со наслов „Методика на воспитно-образовната работа
по култура на говорот” од авторот доц. д-р Кирил Барбареев (Билтен
147 15.5.2015 год.).
2. Донесување Одлука за усвојување на рецензија на ракописот за
е-скрипта со наслов „Методика на воспитно-образовната работа по
култура на говорот” од авторот доц. д-р Кирил Барбареев (Билтен
147, 15.5.2015 год.).
3. Донесување Одлука за формирање на комисија за запишување на
нови студенти во прва година на прв циклус универзитетски студии
во учебната 2015/2016 година на Факултет за образовни науки при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
4. Донесување Одлука за формирање на комисија за проверка на
психофизичките способности (интервју).
5. Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување студенти на универзитетски академски студии –
магистерски студии и универзитетски студии – специјалистички
стручни студии од втор циклус студии за учебната 2015/2016 год.
6. Донесување Одлука за формирање на работна група за изготвување
на процедура и инструменти за реализација на психофизичката
проверка на кандидатите кои конкурираат на прв циклус на студии
(одделенска настава и предучилишно воспитување).
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Одлуки
1. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот за е-практикум со
наслов „Методика на воспитно-образовната работа по култура на
говорот” од авторот доц. д-р Кирил Барбареев.
2. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот за е-скрипта со
наслов „Методика на воспитно-образовната работа по култура на
говорот” од авторот доц. д-р Кирил Барбареев.
3. Одлука за формирање на комисија за запишување на нови студенти
во прва година на прв циклус универзитетски студии во учебната
2015/2016 година на Факултет за образовни науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
4. Одлука за формирање на комисија за проверка на психофизичките
способности (интервју).
5. Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
студенти на универзитетски академски студии – магистерски студии
и универзитетски студии – специјалистички стручни студии од втор
циклус студии за учебната 2015/2016 год.
6. Одлука за формирање на работна група за изготвување на процедура
и инструменти за реализација на психофизичката проверка на
кандидатите кои конкурираат на прв циклус студии (одделенска
настава и предучилишно воспитување).
ДНЕВЕН РЕД – 78. седница
1. Донесување Одлука за започнување на постапка за утврдување на
еден или повеќе кандидати за избор на декан на Факултет за образовни
науки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Одлуки
1.Донесување Одлука за започнување на постапка за утврдување на
еден или повеќе кандидати за избор на декан на Факултет за образовни
науки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
ДНЕВЕН РЕД – 79. седница
Усвојување на Записникот од 74. седница на наставно-научниот
совет на Факултетот за образовни науки одржана на 11.5.2015 год.
1. Донесување Одлука за утврдување на кандидат за избор на декан на
Факултет за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
2. Донесување Одлука за утврдување на кандидати за избор на
проректори на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
3. Донесување Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на
Факултет за образовни науки за зимски/летен семестар, учебната
2015/2016 год. на втор циклус студии.
4. Донесување Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на
Факултет за образовни науки за зимски/летен семестар, учебната
2015/2016 год. на трет циклус студии.
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5. Донесување Одлука за избор на д-р Верица Јосимовска во наставнонаучно звање доцент за наставно-научни области Историја на
Македонија и Национална историја на XX век до 1918 година.
6. Донесување Одлука за избор на д-р Трајче Нацев во наставно-научно
звање Вонреден професор за наставно - научна област Класична
археологија: грчка и римска култура; римска провинциска култура.
7. Донесување Одлука за избор на д-р Оливер Цацков во наставнонаучно звање доцент во наставно - научните области Историја на
Македонија и Општа историја на новиот век.
8. Донесување Одлука за ангажирање д-р Фаница Вељановска како
стручњак од практикатаза учебната 2015/2016 год.
9. Донесување Одлука за исправка на техничка грешка во ангажираноста
на наставниот кадар во зимскиот/летниот семестар, учебната
2015/2016 година, за прв циклус на универзитетски академски студии.
10. Донесување Одлука за преземање на обврски од комисијата за
реализација на престанати наставни обврски за студенти од прв
циклус на студии за учебната 2014/2015 год., за проф. д-р Владо
Петровски.
11. Донесување Одлука по предлог-иницијатива за одржување на 3.
Научно-стручна трибина по повод 5 oктомври, Светскиот ден на
учителот на тема „Учителот и средината за учење и развој“.
12. Донесување Одлука за покренување постапка за избор на еден
наставник во сите звања во подрачје-Општествени науки, полеОбразование наставно-научните области Методика и образование
на наставници.
13. Донесување Одлука за распишување 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
2015/2016 год.
14. Донесување Одлука по Барање бр.0801-2/27 од 12.8.2015 год. за
отсуство од проф. д-р Никола Смилков.
15. Донесување Одлука по Барање бр.0801-2/28 од 14.8.2015 год. за
отсуство од проф. д-р Виолета Николовска.
16. Донесување Одлука по Барање бр.0801-2/26 од 12.8.2015 год. за
отсуство од доц. д-р Кирил Барбарев.
17. Донесување Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд и
ментор на кандидатот Лидија Гигова.
18. Донесување Одлука за верификација на список на ментори и теми
за дипломски труд/ завршен испит за учебната 2014/2015 год.
19. Донесување Одлука за усвојување на записник по барања од студенти
на прв циклус студии.
Одлуки
1. Одлука за утврдување на кандидат за избор на декан на Факултет за
образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Одлука за утврдување на кандидати за избор на проректори на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на Факултет за
образовни науки за зимски/летен семестар, учебната 2015/2016 год.
на втор циклус студии.
Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на Факултет за
образовни науки за зимски/летен семестар, учебната 2015/2016 год.
на трет циклус студии.
Одлука за избор на д-р Верица Јосимовска во наставно-научно
звање доцент за наставно-научни области Историја на Македонија и
Национална историја на XX век до 1918 година.
Одлука за избор на д-р Трајче Нацев во наставно-научно звање
вонреден професор за наставно - научна област Класична археологија:
грчка и римска култура; римска провинциска култура.
Одлука за избор на д-р Оливер Цацков во наставно-научно звање
Доцент во наставно - научните области Историја на Македонија и
Општа историја на новиот век.
Одлука за ангажирање д-р Фаница Вељановска, како стручњак од
практиката за учебната 2015/2016 год.
Одлука за исправка на техничка грешка во ангажираноста на
наставниот кадар во зимскиот/летниот семестар, учебната 2015/2016
година, за прв циклус на универзитетски академски студии.
Одлука за преземање на обврски од комисијата за реализација на
престанати наставни обврски за студенти од прв циклус на студии за
учебната 2014/2015 год., за проф. д-р Владо Петровски.
Одлука по предлог – иницијатива за одржување на 3-та научностручна трибина по повод 5 октомври - Светскиот ден на учителот на
тема „Учителот и средината за учење и развој“.
Одлука за покренување постапка за избор на еден наставник во сите
звања во подрачје-Општествени науки, поле-Образование наставнонаучните области Методика и образование на наставници.
Одлука за распишување 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 2015/2016 год.
Одлука по Барање бр.0801-2/27 од 12.8.2015 год. за отсуство од проф.
д-р Никола Смилков.
Одлука по Барање бр.0801-2/28 од 14.8.2015 год. за отсуство од проф.
д-р Виолета Николовска.
Одлука по Барање бр.0801-2/26 од 12.8.2015 год. за отсуство од доц.
д-р Кирил Барбарев.
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд и ментор на
кандидатот Лидија Гигова.
Донесување Одлука за верификација на список на ментори и теми
за дипломски труд/ завршен испит за учебната 2014/2015 год.
Одлука за усвојување на записник по барања од студенти на прв
циклус студии.
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Дневен ред – 80. седница
1. Донесување Одлука за избор на м-р Јадранка Рунчева во асистентдокторанд за научните области Системи на перманентно образование
и Педагогија (Конкурсот еобјавен во дневните весници „Утрински
весник“, „Нова Македонија“ и „Коха“ од 14.3.2015 година).
2. Донесување Одлука за запишување на пријавени кандидати на
програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување
на педагошко-психолошка и методска подготовка, во летен семестар,
учебната 2015/2016 год.
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавените кандидати
по објавен Конкурс за избор на еден наставник во сите звања за
наставно научните области Методика и Образование на наставници
(Конкурсот е објавен на ден 21.8.2015 год. во дневните весници „Нова
Македонија“ и „Коха“).
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научните области
Методика и Образование на наставници.
5. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/29 од 1.9.2015 год. за
отсуство од доц. д-р Оливер Цацков.
6. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
специјалистичиот труд на кандидатот Гонца Запрова Анастасова.
7. Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски труд/завршен испит.
8. Донесување Одлука за усвојување на записник по барања од студенти
на прв циклус студии.
Одлуки
Одлука за избор на м-р Јадранка Рунчева во асистент-докторанд за
научните области Системи на перманентно образование и Педагогија.
Одлука за запишување на пријавени кандидати на програмата за
стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошкопсихолошка и методска подготовка, во летен семестар, учебната 2015/2016
год.
Одлука за утврдување на пријавените кандидати по објавен Конкурс
за избор на еден наставник во сите звања за наставно научните области
Методика и Образование на наставници.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научните области Методика и
Образование на наставници.
Одлука по Барање бр. 0801-2/29 од 1.9.2015 год. за отсуство од доц.
д-р Оливер Цацков.
Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистичиот
труд на кандидатот Гонца Запрова Анастасова.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/завршен испит.
Одлука за усвојување на записник по барања од студенти на прв
циклус студии.
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5. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
единицата (го пополнува референтот во Одделот за прв циклус на
студии и референтот за втор и трет циклус студии)
Просечната проодност на студентите во периодот септември
2014 – септември 2015 година по сесии изнесува 54,03%.
Факултет
Факултет за
образовни
науки

Вкупно
пријавени
224

%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

93

84

28

11

7

1

41,5 37,5 12,5 4,91 3,13 0,45

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот
0

131

0

58,4

Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по
одделни предмети
Септемвриска прва испитна сесија, 2014
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет
Факултет за
образовни
науки

Вкупно
пријавени
92

%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

37

28

18

3

2

2

40,2 30,4 19,5 3,26 2,17 2,17

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот
2

53

2,17

57,6

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет
Факултет за
образовни
науки
%

594

Вкупно
пријавени
64

ОЦЕНКА

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот

5

6

7

8

9

10

27

20

12

5

0

0

0

37

0

0

0

57,8

42,1 31,2 18,7 7,81
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Февруарска прва сесија, 2015
Факултет
Факултет за
образовни
науки

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени
372

%

5

6

7

8

9

10

68

66

66

65

54

48

18,2 17,7 17,7 17,4 14,5 12,9

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот
5

299

1,34

80,3

Февруарска втора сесија, 2015
Факултет
Факултет за
образовни
науки

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени
489

%

5

6

7

8

9

10

194

84

60

78

40

27

39,6 17,1 12,2 15,9 8,18 5,52

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015
Факултет
Факултет за
образовни
науки

ОЦЕНКА

Вкупно
пријавени
175

%

5

6

7

8

9

10

62

46

31

25

4

4

35,4 26,2 17,7 14,2 2,29 2,29

Јунска прва испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Факултет
за
образовни
науки

293

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

65

56

43

46

25

50

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот
6

289

1,23

59,10

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот
3

110

1,71

62,86

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот
8

220
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%

22,1 19,1 14,68 15,7 8,53 17,06

Јунска втора испитна сесија, 2015

Факултет
Факултет за
образовни
науки

Вкупно
пријавени
502

%

ОЦЕНКА
5

6

186 111

7

8

9

10

69

65

37

21

37,05 22,1 13,7 12,9 7,3 4,18

Септемвриска испитна сесија, 2015
Факултет
Факултет за
образовни
науки

Вкупно
пријавени
191

%

ОЦЕНКА

Факултет за
образовни
науки
%

596

112

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот
13

303

2,59

60,3

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот

6

7

8

9

10

72

58

34

11

5

0

11

108

0

5,76

56,54

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015
Факултет

75,09

5

37,7 30,3 17,8 5,76 2,62

Вкупно
пријавени

2,73

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

44

27

19

9

3

1

39,2 24,1 16,9 8,04 2,68 0,89

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот
9

59

8,04

52,6
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6. Техничка опременост
- Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на
Факултетот
1. Име на лабораторија/предавална/амфитеатар/кабинет

Р.
Вид на опрема
бр.
1 Предавална 1 ( тапацирани столови)

Количина
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

7. Просторни услови
- Реновирање, адаптација и санација на просториите
8. Издавачка дејност (зборници, книги)
Годишен зборник на Факултет за образовни науки – 2014
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Воспитание – списание за теорија и практика 2014
Литература издадена од наставничкиот кадар на факултетот.
Звонимир Николовски, 2015, Средновековна археологија – е-крипта.
Кирил Барбареев, 2015, Методика на воспитно-образовната работа
по култура на говорот – скрипта.
Виолета Николовска, 2015, Речник на термини од науката за јазикот.
Виолета Николовска, 2015, Македонски јазик - фонологија,
морфологија, морфосинтакса.
Трајче Нацев, 2015, Античка археологија – скрипта.
Промоција на книги
Оливер Ромевски, „Бугарин - националност или професија“, Клуб
Матица македонска. (промотор проф. д-р Тодор Чепреганов 18.6.2015).
Јосип Милат, Педагогија-Теорија оспособљавања, Школска књига,
Загреб (превод – Емилија П. Ѓоргева).
Јосип Милат, Основе методологија истраживања, Школска књига,
Загреб (превод – Снежана Ј. Митковска), промотори: доц. д-р Трајче
Стојанов и проф. д-р Снежана Мирасчиева.

9. Научноистражувачка работа
9.1. Проекти
1. Danube University Krems, Austria TOI TOI TOI – Tools for Impact –
Development of web based evaluation – tools fostering impact – oriented
project – consortia for ERASMUS + 2015 – проф. д-р Никола Смилков,
м-р Јадранка Рунчева, Факултет за образовни науки, Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип.
2. Професионален развој на наставниците во Република Македонија
– состојби и перспективи, раководител: проф. д-р Соња Петровска,
Универзитет Гоце Делчев – Штип.
3. Балканските војни во мемоарите на Едвард Греј. Букурешкиот
мировен договор, Македонија и Балканот, Меѓународен научен
собир по повод 100-годишнината од потпишувањето на Букурешкиот
мировен договор одржан на 31 октомври и 1 ноември 2013 година,
Скопје, 2014, 217-226. (Не е влезен во 2014 г., бидејќи книгата излезе
на почетокот на 2015 г.) – проф. д-р Тодор Чепреганов.
Соработник на проект проф. д-р Тодор Чепреганов The Joint History
Project II, Centar for Democracy and Reconcilation in Southeast Europa.
4. Доц. д-р Кирил Барбареев 2015 - 2015 Multiethnic concept in education.
„Иницијатива за зајакнување на наставничката професија“
(Министерство за образование и наука, Холандска влада, Факултети за
образование на наставници)
5. „Заедници за учење“ - Фондација за образовни и културни иницијативи
„Чекор по чекор“ - УСАИД Македонија. Подобрување на јазичната
писменост кај децата.
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6. 2015 - „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основно
образование во Република Македонија“.
7. Сценарија за документарна емисија за Македонците во Бугарија –
четврта епизода, „Македонците во бугарската политика (1948-2014)“,
прифатен и исплатен од нарачателот Македонска радио телевизија.
– доц. д-р Стојко Стојков.
8. „Универзитетски курикулум за интеркултурна работа со млади“,
согласно со Меморандумот за соработка со НВО „LOJA“ - Тетово,
а во доменот на компонента 1, предвидени се лекции (теоретски
предавања) за студентите од Факултетот за образовни науки, кои ќе
бидат реализирани од наставниците: проф. д-р Соња Петровска, доц.
д-р Даниела Коцева и проф. д-р Снежана Мирасчиева, во зимскиот
семестар од учебната 2015/2016 година.
9. Отворена училница, раководител: проф. д-р Снежана Ј. Митковска,
проф. д-р Никола Смилков, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
9.2. Објавени трудови (го пополнува техничкиот секретар)
1. Mirascieva, Snezana and Petrovska, Sonja (2015) Family and School
- Creators of a Child’s Educational Context. International Journal of
Sciences: Basic and Applied Research, 20 (1). pp. 334-348. ISSN 23074531.
2. Petrovska, Sonja (2014) Моќта и дострелот на родителското
воспитание. Современото воспитание и образование-состојби,
предизвици и перспективи, 1 (2). pp. 30-37. ISSN 978-608-242-001-1.
3. Petrovska, Sonja and Batok, Marija (2014) Наставникот и неговата
улога во инклузивната училница. Pedagoska revija, 5 (1-2). pp. 43-51.
ISSN 1409-9187.
4. Petrovska, Sonja (2014) Characteristics of Successful Systems for the
Evaluation of Teachers’ Work. 9th International Balkans Education and
Science Congress, 9 (1). pp. 990-993.
5. Stavreva Veselinovska, Snezana and Petrovska, Sonja (2014) Developing
the ability of learning and thinking at a higher level at science classes
creative challenge or intellectual risk? Zbornik radova - 2 Megunarodna
znanstvena konferencija, 2 (2). pp. 249-259. ISSN 978-9958-16-023-3.
6. Petrovska, Sonja and Sivevska, Despina (2014) How Macedonian
educational context supports leadership role of elementary school
teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116. pp. 4098-4102.
7. Petrovska, Sonja and Stavreva Veselinovska, Snezana (2014) The
Practical Component of the Study Program for the Education of Class
Teachers - Faculty of Educational Sciences, the Republic of Macedonia.
nternational Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR),
15 (1). pp. 498-508. ISSN 2307-4531.
1. Popeska, B., Janevik - Ivanovska, Barbareev, K., & Jovanova – Mitkovska,
S (2014) Sport and recreation activities at the “Goce Delcev” University
- Shtip, Republic of Macedonia - differences in students opinions for its
realization in dependence on certain characteristics, 9th FIEP European
Congress, Physical Education and Sport – Competences for Life, 7th
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

600

International Scientific Conference”Sport, Stress and Adaptation”, 9 – 12
October, 2014, National Sport Academy “Vasil Levski”, Sofia, Bulgaria.
Book of abstracts Sport& Science Extra Issue, 2014, pg. 59.
Popeska, B., & Jovanova-Mitkovska, S. (2014) Realization of sport
and recreation curriculum at University “Goce Delcev” Stip, Republic
of Macedonia - analysis of students opinions. In: Proceeding book of
Шеста международна научна конференция “Съвременни тенденции
на физическото възпитание и спорта”, 07-08 November, 2014, (pp.134
- 150) София: Софийският Университет „СВ. Климент Охридски”,
Департаментът по спорт, Бугарија.
Popeska, B., Mitevski, O., Jovanova – Mitkovska, S.,& Sivevska,
D. (2014) Battery of tests for evaluation of motor abilities at 7 years
old children, In XX Юбилейна научна конференция “ЛИЧНОСТ,
МОТИВАЦИЯ, СПОРТ”,11 – 12.12.2014, София: Национална
Спортна Академија „Васил Левски“ Катедра Психология, педагогика
и социология. (In press).
Mitevski, O., Popeska, B., Sivevska, D., & Jovanova – Mitkovska, S.
(2014) Preciseness at 6 years old children – manifestation, assessment
and development. In XX Юбилейна научна конференция “ЛИЧНОСТ,
МОТИВАЦИЯ, СПОРТ”,11 – 12.12.2014, София: Национална
Спортна Академија „Васил Левски“ Катедра Психология, педагогика
и социология. (In press).
Mitevski, O., Popeska, B., & Jovanova – Mitkovska, S. (2015).
Manifestation, Assessment And Development Of Precissenes At 7 Years
Old Children. Procedia - Social and Behavioral Sciences 197, 2276 –
2284. DOI: 10.1016/J.SBSPRO.2015.07.347.
Popeska, B., Barbareev, K., & Janevik – Ivanovska, E. (2015).
Organization And Realization Of University Sport Activities In Goce
Delcev University – Stip. Procedia - Social and Behavioral Sciences 197,
2293 – 2303. DOI: 10.1016/J.SBSPRO.2015.07.347.
Popeska, B., Ignatov, G., & Sivevska, D. (2015). Comparison of leisure
time between students of Teaching Faculties in Macedonia and Bulgaria
with emphasis on sports activities. At International Scientific Conference
“Research Paradigms of Childhood and Education”, The Faculty of
Teaching Education, University in Zagreb, 13 – 15 April, 2015, Opatija,
Croatia. Book of abstracts pp. 32.
Petrovska, S., Sivevska, D., Popeska, B., & Runceva, J. (2015).
Application of ICT in Teaching in secondary schools in the Republic of
Macedonia. At International Scientific Conference “Research Paradigms
of Childhood and Education”, The Faculty of Teaching Education,
University in Zagreb, 13 – 15 April, 2015, Opatija, Croatia. Book of
abstracts pp. 262.
Popeska, B., Jovanova-Mitkovska, S & Barbareev, K. (2015)
Manifestation, measurement and assesment of balance in 7 year old
children. Research in Kinesiology, 43.
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10. Popeska, B & Mitevski, O. (2015). Motor abilities of six years old
children. Research in Kinesiology, 43 (2), 198 - 204.
11. Živkovic, V., Asani, K., Mladenovska, E., Popeska, B., & Filipovski,
O. (2015). Relations between the longitudinal dimensionality of the
skeleton, the mass and the volume of the body and repetitive strength in
the students of the first year. Research in Physical Education, Sport and
Health, 4(1), 3 – 6.
12. Попеска, Б. (2015). Моторичкиот развој кај деца во предучилишна
и рана училишна возраст. Просветно дело - Списание за педагошки
прашања, ISSN 0350-6711 (во печат).
13. Попеска, Б., & Јованова- Митковска, С. (2015). Воспитно-образовни
вредности на спортско рекреативните екскурзии наменети за
студентите. Просветно дело - Списание за педагошки прашања,
ISSN 0350-6711 (во печат).
14. Попеска, Б. (2015). Промени во постигнувањата во тестовите за
рамнотежа применети кај деца во рана училишна возраст. International
Scientific Conference in the field of physical education “Fundamentals of
motorical literacy in early childhood development“, in Skopje Republic
of Macedonia (20.IX.2015). (Во печат)
15. Попеска, Б., & Митевски, О. (2015) Содржини од гимнастика
на часовите по фзо во одделенска настава – зошто и како? 10th
International Balkan Congress on Education and Science “EDUCATION
AND GLOBALIZATION” 17 - 19 September, 2015, Ohrid, Faculty of
Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje. (Во печат)
16. Попеска, Б., & Сивевска, Д. (2015). Разлики во користењето на
слободното време на студентите од фон зависно од местото на
студирање. International Scientific Conference “Education in the
21st Centry – Conditions and Perspectives” 24 – 25 September, Stip,
University Goce Delcev, Faculty of Educational Sciences. (Во печат)
17. Попеска, Б. (2015). Ставовите на наставникот и личните афинитети
– детерминанти за ефикасна реализација на физичкото воспитание.
Во Зборник на трудови од стручно-научна трибина „Наставникот
– некогаш, денес, утре“, стр. 72 – 79, одржана 5.10.2013 година,
Универзите „Гоце Делчев“ – Штип, Факултет за образовни науки.
18. Попеска, Б. (2015). Компетенции на одделенскиот наставник од аспект
на физичкото воспитание. Во Зборник на трудови од стручно-научна
трибина „Компетенциите и професионалниот развој на учителот во
21 век“, стр. 71 – 79, одржана 3.10.2014 година, Универзите „Гоце
Делчев“ – Штип, Факултет за образовни науки.
19. Миовска-Спасева, С., Рунчева, Ј. (2015). Мобилноста на наставниците
во високото образование. Годишен зборник на ФОН 2013/2014, 1527.
20. Sivevska, D. and Runceva, J. (2014) Educators Views about the Inclusion
of the Children with Special Educational Needs in the Regular Groups
of the Kindergarten. In: 9th International Balkan Education and Science
Conference, 16-18 Oct 2014, Trakya University, Edirne, Turkey.
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21. Runceva, J. and Sivevska, D. (2014) The teacher and the gifted child. In:
9th International Balkan Education and Science Conference, 16-18 Oct
2014, Trakya University, Edirne, Turkey.
22. Jovanova – Mitkovska, S., & Popeska, B. (2014) Multiculturalism and
interculturalism in education. In Proceeding book of 9th International
Balkan Education and Science Congress, 16 – 18 October, 2014, Edirne:
Faculty of Education, Trakya University. Turkey.
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Јосимовска

Доцент

Област
Избор/реизбор
Општа социологија
и Социологија на
етничките групи
Педагогија и
Елементарно
образование (системи
и методи)
Системи на
перманентно
образование и
Педагогија
Историја на
Македонија и Општа
историја на новиот век
Класична археологија:
грчка и римска
култура; римска
провинциска култура
Историја на
Македонија и
Национална историја
на XX век до 1918
година
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11.Други активности
1.1. Посета на странци на единицата
Assist.Prof. Dr. Binnur Yıldırım Hacıibrahimoğlu, Giresun University,
Türkiye, Department/unit: Special Education.
Престојот во рамки на Еразмус + програмата на Факултетот за
образовни науки, УГД беше реализирана во периодот од 20-24 април 2014
година, во соработка со проф. д-р Соња Петровска.
11. 2. Конференции, семинари, конгреси, трибини и работилници
Проф. д-р Тодор Чепреганов
1. Меѓународна научна конференција „Дипломатијата и депортацијата
на Евреите од Македонија во 1943 година“, МНР, 27.1.2015 со тема
„Дали можеше партиската организација во Македонија да ги спаси
Евреите“.
2. Научно-стручната меѓународна конференција „Состојби, предизвици
и перспективи во воспитанието и образованието во Р.Македонија“ со
прилог: „Толеранцијата и учебниците по историја во мултиетничко и
мултиконфесионално општество (македонски случај)“, 13 мај 2015,
Штип.
3. Меѓународен научен собир „Македонско-словачки книжевни,
јазични и културни врски“, МАНУ на 2 и 3 јули 2015, со прилог:
„(Чехо)Словачка во идејата за подунавска федерација“.
4. Меѓународна научна конференција на Факултетот за образовни
науки со прилог „Колку се застапени мирот и толеранцијата во
учебниците по историја за основно и средно образование?“, Штип,
24 - 25 септември 2015 (коавтор, Соња Николова).
5. Научно стручна трибина „Учителот и средината за учење и развој“,
ФОН, 3 октомври 2015, со прилог „Улицата, училиштето и
компјутерите“.
6. Претседател на Комисијата за разгледување на наградата 13 ноември
на град Скопје од областа на науката и здравствената заштита за 2015
год – проф.др Тодор Чепреганов.
7. 16.10.2014 – 18.10.2014 Едрене, Турција, Trakya University Turkey,
во соработка со Ss. Cyril and Methodius, Macedonia Trakia University
Bulgaria, and University of Zagreb – м-р Јадранка Рунчева.
8. 9th International Balkan Education and Science Congress
3.10.2014 - Штип, Македонија, Факултет за образовни науки,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век
1.1.2014 - 13.9.2014, Штип, Македонија
Центар за правно - политички истражувања, Правен факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Општествени промени во глобалниот свет
9th International Balkans Education and Science Conference, Trakya
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University, Edirne, Turkey on 16-18 October 2014 – доц. д-р Деспина
Сивевска.
Международна научна конференция, на тема: Съвременни тенденции
на физическото възпитание и спорта, Софийският университет, Софија,
7-8 ноември 2014.
Модератор на сесија на 9th International Balkans Education and Science
Conference, Trakya University, Edirne, Turkey on 16-18 October 2014.
Доц. д-р Кирил Барбареев
11. Janevik - Ivanovska, E., Mitrev, S., Boev, B., & Barbareev, K. (2015)
Integrated university - What integrated education and science can provide
more, at 7thWorld Conference on Educational Sciences WCES, 05 - 07
February 2015, Athens, Greece.
12. Popeska, B., Janevik - Ivanovska, E & Barbareev, K (2015)
ORGANIZATION AND REALIZATION OF UNIVERSITY SPORT
ACTIVITIES IN GOCE DELCEV UNIVERSITY - STIP” , at 7thWorld
Conference on Educational Sciences WCES, 05 - 07 February 2015,
Athens, Greece.
13. Biljana Popeska, Emilija Janevik - Ivanovska, Kiril Barbareev, Snezana
Jovanova – Mitkovska (2014) Sport and recreation activities at the “Goce
Delcev” University - Shtip, Republic of Macedonia - differences in students
opinions for its realization in dependence on certain characteristics, In
Proceeding Book of 9th FIEP European Congress, Physical Education
and Sport – Competences for Life, 7th International Scientific Conference
”Sport, Stress and Adaptation”, 9 – 12 October, 2014, (pp. 210 - 217)
Sofia: National Sport Academy “Vasil Levski”, Bulgaria. http://eprints.
ugd.edu.mk/id/eprint/1146.
14. Barbareev, Kiril. (2014). Why standards are important for early
childhood education? In: Practicum of Future Pedagogues, Teachers and
Kindergarten Teachers in Multicultural Environments – Experiences and
Challenges, 27-29 Nov 2014, Skopje, Macedonia. (Unpublished).
15. Popeska, B., Jovanova – Mitkovska, S., & Barbareev, K. (2014)
Manifestation, measurement and assessment of balance at 7 years old
children, 18th Symposium on Sport and Physical Education of Youth,
26 - 27 September, Ohrid, Federation of the Sports Pedagogues of the
Republic of Macedonia (презентиран труд, во печат) http://eprints.
ugd.edu.mk/id/eprint/12278.
16. Barbareev, Kiril (2014) Иницијалното образование на воспитувачите
и учителите во Холандија - Педагошки факултет (Pedagogische
Academie) во Гронинген. Воспитание - списание за образовна теорија
и практика, 9 (13). ISSN 1857- 8705.
17. Barbareev, K. (2014). (Re) forms in the educational system of the Republic
of Macedonia. In: Scientific Conference: 15 May, 2014. Department of
Pedagogy, University “Ss. Cyril and Methodius” - Skopje.
18. Barbareev, K. (2014). The curriculum and society. In: 5. International
Scientific and Expert Conference. Cultural Identity in the Digital Era, 0304 Apr 2014, Zenica, Bosnia and Herzegovinа.
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19. Марибор, Словенија. Педагошки факултет Еразмус мобилност (18
дена).
20. Хаифа, Израел. Интернационална работилница за ран детски развој и
образование (4 – 27 ноем. 2014). Стипендија од Владата на Израел.
21. ОБУЧУВАЧ (на наставници во средно образование),Фев.2014
Современи методи во наставата, активно вклучување на учениците
поттикнување на нивната креативност.
22. Апр.2014 ОБУЧУВАЧ (на воспитувачи во детски градинки).Јун.2014
Развој и култура на говорот кај децата од 3-8 години.
Доц. д-р Стојко Стојков
23. „Прогонување на непостоечките, репресиите против Македонците во
Бугарија 1944 – 1989)“, Меѓународна конференција Macedonia: On
The Periphery Of European Modernity, Лерин 16 – 19 јули 2015
24. „Фикцијата на објектвините критериуми против правото на
самоопределување, примерот на македонското малцинство во
Бугарија“, Меѓународна конференција Општествените промени во
глобалниот свет, Штип, 3 – 5 септември 2015.
Проф. д-р Соња Петровска, доц. д-р Деспина Сивевска, доц. д-р
Билјана Попеска.
25. Февруари, 2015 - 7th World Conference on Educational Sciences,
(WCES-2015), 05-07 February 2015, Novotel, Athens Convention
Center, Athens, Greece
26. Април 2015 - International Scientific Conference “Research Paradigms
of Childhood and Education”, The Faculty of Teaching Education,
University in Zagreb, 13 – 15 April, 2015, Opatija, Croatia.
27. Април, 2015 – 6 th LUMEN International Scientfic Conference
“Rethinking Social Action. Core Values”. 16 – 19 April, Romania.
28. Април 2015 Велес – 13th International Scientific Conference for Sport
and Youth, 17 – 18 April, Veles, Federation of Sport Pedagogues of
Macedonia
29. Септември, 2015 - Central and Eastern European LUMEN Conference:
New Approaches in Social and Humanistic Sciences: LUMEN NASHS
2015, 11 – 13 September, Chisinau, Moldova.
30. Септември 2015 - 19th Simposoium for S Scientific Conference for Sport
and Youth and Physical Education of Youth, 18 – 19 September, Ohrid,
Federation of Sport Pedagogues of Macedonia.
31. Септември 2015 – 10th International Balkan Congress on Education and
Science “EDUCATION AND GLOBALIZATION” 17 - 19 September,
2015, Ohrid, Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje.
32. Февруари, 2015 - 7th World Conference on Educational Sciences,
(WCES-2015), 05-07 February 2015, Novotel, Athens Convention
Center, Athens, Greece
33. Април 2015 - International Scientific Conference “Research Paradigms
of Childhood and Education”, The Faculty of Teaching Education,
University in Zagreb, 13 – 15 April, 2015, Opatija, Croatia.
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34. Април, 2015 – 6 th LUMEN International Scientfic Conference
“Rethinking Social Action. Core Values”. 16 – 19 April, Romania.
35. Април 2015 Велес – 13th International Scientific Conference for Sport
and Youth, 17 – 18 April, Veles, Federation of Sport Pedagogues of
Macedonia
36. Септември, 2015 - Central and Eastern European LUMEN Conference:
New Approaches in Social and Humanistic Sciences: LUMEN NASHS
2015, 11 – 13 September, Chisinau, Moldova.
37. Септември 2015 - 19th Simposoium for S Scientific Conference for Sport
and Youth and Physical Education of Youth, 18 – 19 September, Ohrid,
Federation of Sport Pedagogues of Macedonia.
38. Септември 2015 – 10th International Balkan Congress on Education and
Science “EDUCATION AND GLOBALIZATION” 17 - 19 September,
2015, Ohrid, Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje.
39. Септември 2015 - International Scientific Conference in the field of
physical education “Fundamentals of motorical literacy in early childhood
development “, in Skopje Republic of Macedonia (20.IX.2015).
40. Септември 2015 - International Scientific Conference “Education in
the 21st Centry – Conditions and Perspectives” 24 – 25 September, Stip,
University Goce Delcev, Faculty of Educational Sciences.
41. Февруари, 2015 - 7th World Conference on Educational Sciences,
(WCES-2015), 05-07 February 2015, Novotel, Athens Convention
Center, Athens, Greece.
42. Април 2015 - International Scientific Conference “Research Paradigms
of Childhood and Education”, The Faculty of Teaching Education,
University in Zagreb, 13 – 15 April, 2015, Opatija, Croatia.
43. Април, 2015 – 6 th LUMEN International Scientfic Conference
“Rethinking Social Action. Core Values”. 16 – 19 April, Romania.
44. Април 2015 Велес – 13th International Scientific Conference for Sport
and Youth, 17 – 18 April, Veles, Federation of Sport Pedagogues of
Macedonia
45. Септември, 2015 - Central and Eastern European LUMEN Conference:
New Approaches in Social and Humanistic Sciences: LUMEN NASHS
2015, 11 – 13 September, Chisinau, Moldova.
46. Септември 2015 - 19th Simposoium for S Scientific Conference for Sport
and Youth and Physical Education of Youth, 18 – 19 September, Ohrid,
Federation of Sport Pedagogues of Macedonia.
47. Септември 2015 – 10th International Balkan Congress on Education and
Science “EDUCATION AND GLOBALIZATION” 17 - 19 September,
2015, Ohrid, Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje.
48. Учество семинар во организација на Федерација за Рекреативен
спорт на Македонија „HI – LOW aerobic“ и “Step aerobics”, одржана
на 18 октомври , 2015 година, Скопје.
49. 2015, март Бабини игри – координатор на работилница. In:
Работилница за примена на годишен извештај.
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50. 21.10.2014 Тема: Од воспитување до знаење - Место: Сала на Совет
на Општина Штип, Организатор: Јога сојуз на Македонија.
51. 28.5.2014.Тема: „Академските мрежи и развојот на високото
образование во Југоисточна Европа“ - Организатор: ДААД.
52. Јосимовска, В., Јосимовска, Е. (2014). „Жене које су пружиле
медицинску помоћ Србији (у делу Македоније) у Првом светском
рату“, VI Научен стручен собир: „Историја на медицината,
фармацијата, ветерината и народната здравствена култура“, Зајечар
(Србија), 2-3 октомври.
53. Гацова, М. Јосимовска, В. Закоска, М. (2014). „Педијатрија на
подручју Македоније између два светска рата“,VI Научен стручен
собир: „Историја на медицината, фармацијата, ветерината и
народната здравствена култура“, Зајечар (Србија), 2-3 октомври.
54. Јосимовска, В. Ефтимова, Б. (2014). „Почетоците на развојот на
штипската анестезија“, V Конгрес на анестезиолозите (со меѓународно
учество), Прилози кон историјата на македонската анестезиологија,
Охрид-Скопје, 2 – 5 октомври.
55. Ефтимова, Б. Јосимовска, В. (2014). „Службата за анестезиологија
во Штип од почетоците до денес (1974-2014)“, V Конгрес на
анестезиолозите (со меѓународно учество), Прилози кон историјата
на македонската анестезиологија, Охрид-Скопје, 2 – 5 октомври.
56. Јосимовска, В. Цацков, О. (2014). „Ново Село како сликарска
инспирација“, Прв научен собир: „Улогата на штипско Ново Село во
македонската историја, Штип, 17 октомври.
57. Јосимовска, В. Јосимовска, Е. (2014). „Судбината на еврејското маало
по депортацијата на Евреите“, Меѓународна научна конференција:
„Евреите во Македонија:историја,традиција,култура, јазик и
религија“, Скопје, 18-19 декември.
58. Јосимовска, В. (2015) „Високото образование во периодот на
транзиција“, Меѓународна научна конференција: „Образованието во
XXI век - состојби и предизвици“, Штип, 24-25 септември.
Проф. д-р Никола Смилков
Ред.
број

Активност
2.Mеѓународна балканска изложба II. international
contemporary balkan exhibition, Културно информативен
центар, Скопје Р. Македонија
3.Mеѓународна балканска изложба III. international
contemporary balkan exhibition, Културно информативен
центар, Скопје Р. Македонија
Групна изложба „Синтеза сензибилитета“ Културни центар
Бихач БиХ
International art Workshop Olimpos Antalya Turkey
Проект „TOI TOI TOI“ - Erasmus +

Година
2014
2015
2015
2015
2014
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59. Модератор на трибината „Религијата на Античките Македоници“,
одржана на 22 април 2015 година на ФОН.
60. Модератор на трибината Идентитетот и етничноста низ историјта,
одржана на 23 април 2015 година на Правниот факултет при УГД.
61. Научно-наставна конференција со меѓународен карактер: Состојби,
предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во
Република Македонија, 13 мај 2015, Состојби, предизвици и
перспективи во воспитанието и образованието во Република
Македонија- Предучилишно воспитание.
62. 9. Меѓународни Цар Шишманови денови, Самоков. Бугарија.
2-4 октомври 2015 година: Локалната историја незаменлива
компонента во едуклацијата на ученикот во наставниот процес.
63. „Македонија во Втората светска војна и потоа - 70 години од
победата над фашизмот“. Придонесот на Ванчо Прќе во раазвојот
на вооруженото востание во Штип и Штипско во текот на Втората
светска војна.
64. Проф. д-р Снежана Јованова Митковска, октомври 2014 – 9th
International Balkan Education and Science Congress, 16 – 18 October,
2014, Edirne: Faculty of Education, Trakya University. Turkey.
65. Ноември 2014 – International conference - Practicum of future
pedagogues, teachers and kindergarten teachers in multiculltural
environments-experiences and challenges, 27-29 Nov 2014, Skopje,
Macedonia.
66. Декември 2014 – XX Юбилейна научна конференция “ЛИЧНОСТ,
МОТИВАЦИЯ, СПОРТ”,11 – 12.12.2014, София: Национална
Спортна Академија „Васил Левски“ Катедра Психология, педагогика
и социология.
67. Координатор и организатор на Универзитетски спортски лиги
и Финална спортска манифестација за патрониот празник на
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип (Спортска сала „Јордан
Мијалков“), 25.3.2015 година доц. д-р Билјана Попеска.
68. Координатор и одговорно лице на екипа на студенти од Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип на студентски спортски игри „Спорт фест
2015“, Истанбул, Р. Турција, 8 – 11.5.2015 година.
69. Координатор и одговорно лице на екипа на студенти од Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип на 8. Меѓународен студентски турнир во
одбојка на плажа во Лозанец, Р. Бугарија, 2-6.9.2015 година.
70. Трибина проф. д-р Тодор Чепреганов „Рамковен договор“, август
2015, Дом на АРM.
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“- ШТИП
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ПРОБИШТИП
Годишен извештај на деканот
за учебната 2014/2015 година

1. Вовед
Декан, проф. д-р Винета Сребренкоска
(избран на 113. седница на Универзитетски сенат, одржана на ден
15.9.2015 година)
2. Структура
Број на вработени - наставници, соработници, административен кадар
2.1. Наставници
Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8

Презиме и име
Сребренкоска
Винета
Димески Димко
Блажев Крсто
Мојсов Киро
Јаневски Ацо
Андроников Дарко
ДимитријеваКузманоска Ванѓа
Ефремов Јордан

Звање

Во редовен
работен
однос

вонреден проф.

X

вонреден проф.
вонреден проф.
доцент
доцент
доцент

X
X
X
X
Х

доцент

Х

доцент

Х

Со
договор за
ангажирање

2.2.Наставници од друга единица на УГД или друг универзитет
Реден
број

Презиме и име

Звање

1
2
3

Делипетров Тодор
Крстев Александар
Деспот Катерина

редовен проф.
доцент
доцент

4

Христо Петров

редовен проф.

5

Татјана АтанасоваПачемска

вонреден. проф.

6

Ристеска Светлана

доцент

Во редовен
работен
однос
X
X
X

Со
договор за
ангажирање

Визитинг
професор

X
Хонорарен
професор
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2.3. Соработници и лаборанти
Реден
број

Презиме и име

1

Ристеска Александра

2

Жежова Силвана

3

ГоломеоваЛонгурова Сашка

4

Ристески Сања

5

Јордева Соња

Звање
асистентдокторанд
асистентдокторанд
асистентдокторанд
асистентдокторанд
асистентдокторанд

2.4. Администрација
Реден
број
1
2
3
4

Презиме и име

Звање

Павлова Елвира
Веселиновски
Марјан
Божинова Благица
Ристов Марјан

тех. секретар

Во редовен
работен
однос

Со договор за
ангажирање

X
X
X
X
X

Во редовен
работен
однос
X

економ

X

хигиеничар
секретар

X
X

Со договор за
ангажирање

3. Катедри
Катедри во состав на Факултетот се:
3.1. Катедра за текстилно и органско инженерство,
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.
4. Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети.
4.1. 24. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
7.10.2014 година
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Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 23. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 30.9.2014
година.
1. Донесување Одлука за формирање комисија за интервју на кандидати
пријавени на јавен конкурс.
2. Донесување Одлука за утврдување на листа на пријавени кандидати
кои ги исполнуваат условите по конкурсот објавен во дневниот весник
„Нова Македонија“, „Утрински весник“ и „Коха“ на ден 18.9.2014
година, за избор на двајца наставници во сите звања за наставнонаучната област Дизајнирање на текстил и облека на Технолошкотехнички факултет.
3. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
Дизајнирање на текстил и облека на Технолошко-технички факултет.
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
Дизајнирање на текстил и облека на Технолошко-технички факултет
5. Донесување Одлука за прифаќање на рецензија за ракописот
„Хемиска текстилна технологија“ од авторот доц. д-р Киро Мојсов
објавена во Универзитетски билтен број 132 од 15.9.2014 година.
6. Донесување Одлука за прифаќање на рецензија за ракописот
е-скрипта со наслов „Механички својства на текстилни материјали“
од авторите проф. д-р Винета Сребренкоска и проф. д-р Димко
Димески објавена во Универзитетски билтен број 132 од 15.9.2014
година.
7. Донесување Одлука за признавање на испити по Барање број 150517/6 од 2.10.2014 година од студентот Драган Ефремовски со број на
индекс 18490.
8. Донесување Одлука за активирање на студиите по Барање број 150527/9 од 26.9.2014 година од студентот Кристина Зрнцев со број на
индекс 18380.
9. Донесување Одлука за активирање на студиите по Барање број 150527/10 од 6.10.2014 година од студентот Ѓурѓица Соколовска со број
на индекс 1899.
10. Донесување Одлука за ангажирање на стручњак од практиката,
професор по физичка култура Славе Димитријоски, по предметот
Спорт и рекреација на Технолошко-технички факултет на
дисперзираните студии во Прилеп.
11. Донесување Одлука за издавање на е-скрипта со наслов „Ликовно
обликување на текстилот“ од авторот м-р Ванѓа ДимитријеваКузманоска.
12. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-скрипта
со наслов „Ликовно обликување на текстилот“ од авторот м-р Ванѓа
Димитријева- Кузманоска.
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13. Донесување Одлука за издавање на е-скрипта со наслов „Техники на
цртање“ од авторот м-р Јордан Ефремов.
14. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-скрипта
со наслов „Техники на цртање“ од авторот м-р Јордан Ефремов.
15. Барања од вработени.
16. Разно.
Одлуки
1. Одлука за активирање на студиите за студентот Кристина Зрнцев со
број на индекс 18380.
2. Одлука за признавање на испити за студентот Драган Ефремовски со
број на индекс 18490.
3. Одлука за отсуство во Германија за проф. д-р Винета Сребренкоска.
4. Одлука за прифаќање на рецензија за ракописот „Хемиска
текстилна технологија“ од авторот доц. д-р Киро Мојсов објавена во
Универзитетски билтен број 132 од 15.9.2014 година.
5. Одлука за прифаќање на рецензија за ракописот е-скрипта со наслов
„Механички својства на текстилни материјали“ од авторите Проф.
д-р Винета Сребренкоска и проф. д-р Димко Димески објавена во
Универзитетски билтен број 132 од 15.9.2014 година.
6. Одлука за утврдување на листа на пријавени кандидати кои ги
исполнуваат условите по конкурсот за избор на двајца наставници
во сите звања за наставно-научната област Дизајнирање на текстил и
облека на Технолошко-технички факултет.
7. Одлука за формирање комисија за интервју на кандидати пријавени
на јавен конкурс.
8. Одлука за отсуство во Белград за проф. д-р Винета Сребренкоска.
9. Одлука за ангажирање на стручњак од практиката, професор по
физичка култура Славе Димитријоски, по предметот Спорт и
рекреација на Технолошко-технички факултет на дисперзираните
студии во Прилеп.
10. Одлука за издавање на е-скрипта со наслов „Ликовно обликување на
текстилот“ од авторот м-р Ванѓа Димитријева- Кузманоска.
11. Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-скрипта со
наслов „Ликовно обликување на текстилот“ од авторот м-р Ванѓа
Димитријева- Кузманоска.
12. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Дизајнирање
на текстил и облека на Технолошко-технички факултет.
13. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Дизајнирање
на текстил и облека на Технолошко-технички факултет.
14. Одлука за активирање на студиите по Барање број 1505-27/10 од
6.10.2014 година од студентот Ѓурѓица Соколовска со број на индекс
1899.
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4.2. 25. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
3.11.2014 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 24. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 7.10.2014 година
1. Донесување Одлука за избор на еден асистент - докторанд за научните
области Текстилно механичко инженерство и Хемија на текстилот
од Универзитетски билтен број 134 од 15.10.2014 година.
2. Донесување Одлука за избор на еден асистент - докторанд за научната
област Технологија на конфекција од Универзитетски билтен број
134 од 15.10.2014 година.
3. Донесување Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата
на Деканот на Технолошко-технички факултет за 2013/2014 година.
4. Донесување Одлука за усвојување на Годишниот план и програма за
издавачка дејност за 2015 година на Технолошко-технички факултет.
5. Донесување Одлука за издавање на е-скрипта со наслов „Техники на
цртање“ од авторот м-р Јордан Ефремов.
6. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-скрипта
со наслов „Техники на цртање“ од авторот м-р Јордан Ефремов.
7. Донесување Одлука за издавање на е-практикум со наслов „Техники
на цртање“ од авторот м-р Јордан Ефремов.
8. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-практикум
со наслов „Техники на цртање“ од авторот м-р Јордан Ефремов.
9. Донесување Одлука за издавање на е-практикум со наслов „Ликовно
обликување на текстилот“ од авторот м-р Ванѓа ДимитријеваКузманоска.
10. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-практикум
со наслов „Ликовно обликување на текстилот“ од авторот м-р Ванѓа
Димитријева- Кузманоска.
11. Барања од вработени
12. Разно
Одлуки
1. Одлука за усвојување на Годишниот план и програма за издавачка
дејност за 2015 година на Технолошко-технички факултет.
2. Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Деканот
на Технолошко-технички факултет за 2013/2014 година.
3. Одлука за избор на еден асистент - докторанд за научната област
Технологија на конфекција, м-р Сашка Голомеова.
4. Одлука за избор на еден асистент - докторанд за научните области
Текстилно механичко инженерство и Хемија на текстилот, м-р Соња
Јордева.
5. Одлука за издавање на е-практикум со наслов „Ликовно обликување
на текстилот“ од авторот м-р Ванѓа Димитријева- Кузманоска.
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6. Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-практикум со
наслов „Ликовно обликување на текстилот“ од авторот м-р Ванѓа
Димитријева- Кузманоска.
7. Одлука за издавање на е-скрипта со наслов „Техники на цртање“ од
авторот м-р Јордан Ефремов.
8. Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-скрипта со наслов
„Техники на цртање“ од авторот м-р Јордан Ефремов.
9. Одлука за издавање на е-практикум со наслов „Техники на цртање“
од авторот м-р Јордан Ефремов.
10. Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-практикум со наслов
„Техники на цртање“ од авторот м-р Јордан Ефремов.
11. Одлука за одобрување отсуство за учество на семинар во Скопје за
доц. д-р Ацо Јаневски.
12. Одлука за одобрување отсуство за учество на конференција во
Тирана, Р. Албанија за м-р Соња Јордева.
4.3. 26. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
02/12/2014 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 25. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 3.11.2014
година.
1. Донесување Одлука за признавање на испити по Барање број 150517/8 од 18.11.2014 година од студентот Сашко Заревски со број на
индекс 18492.
2. Донесување Одлука за признавање на испити по Барање број 150517/7 од 03.11.2014 година од студентот Петреска Љупка со број на
индекс 18479.
3. Донесување Одлука за признавање на испити по Барање број
1505-17/9 од 26.11.2014 година од студентот Даниела ТуџаровскаАдвокатов со број на индекс 18467.
4. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски
труд со наслов „Состаници“ од студентот Ивана Михаилова со број
на индекс 18151.
5. Донесување Одлука за усвојување на список на студенти од
Технолошко-технички факултет за практична настава во „Албатрос“Штип, за зимски и летен семестар за учебната 2014/2015 година.
6. Донесување Одлука за усвојување на рецензија на ракописот,
е-скрипта со наслов „Техники на цртање“ од авторот м-р Јордан
Ефремов од Универзитетски билтен број 136 од 14.11.2014.
7. Донесување Одлука за усвојување на рецензија на ракописот,
е-скрипта со наслов „Ликовно обликување на текстил“ од авторот
м-р Ванѓа Димитријева- Кузманоска Универзитетски билтен број
136 од 14.11.2014.
8. Комисија за реализација на испит .
9. Барања од вработени.
10. Разно.
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Одлуки
1. Одлука за признавање на испити за студентот Сашко Заревски со
број на индекс 18492.
2. Одлука за признавање на испити за студентот Петреска Љупка со
број на индекс 18479.
3. Одлука за признавање на испити за студентот Даниела ТуџаровскаАдвокатов со број на индекс 18467.
4. Одлука за прифаќање на пријава на тема на дипломски труд со наслов
„Состаници“ од студентот Ивана Михаилова со број на индекс 18151.
5. Одлука за усвојување на список на студенти од Технолошко-технички
факултет за практична настава во „Албатрос“- Штип, за зимски и
летен семестар за учебната 2014/2015 година.
6. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот, е-скрипта со
наслов „Техники на цртање“ од авторот м-р Јордан Ефремов од
Универзитетски билтен број 136 од 14.11.2014.
7. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот, е-скрипта со наслов
„Ликовно обликување на текстил“ од авторот м-р Ванѓа ДимитријеваКузманоска Универзитетски билтен број 136 од 14.11.2014
8. Одлука за формирање комисија за реализација на испити.
4.4. 27. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
15.12.2014 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 26. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 2.12.2014
година.
1. Донесување Одлука за примениот кандидат Сања ТушевскаИндустриски дизајн на текстил (едногодишни студии), по конечната
ранг листа за втор циклус на студии на Технолошко-технички
факултет за учебната 2014/2015 година.
2. Донесување Одлука за примениот кандидат Наташа МирческаИндустриски дизајн на текстил (едногодишни студии), по конечната
ранг листа за втор циклус на студии на Технолошко-технички
факултет за учебната 2014/2015 година.
3. Донесување Одлука за примениот кандидат Марио МилосовИндустриски дизајн на текстил (двогодишни студии), по конечната
ранг листа за втор циклус на студии на Технолошко-технички
факултет за учебната 2014/2015 година.
4. Донесување Одлука за примениот кандидат Емилија СлавковаИндустриски дизајн на текстил (двогодишни студии), по конечната
ранг листа за втор циклус на студии на Технолошко-технички
факултет за учебната 2014/2015 година.
5. Донесување Одлука за издавање на е-скрипта „Збирка на решени
задачи за предметот Основи на наука за материјалите 1“ по Барање
бр. 0405-2/30 од 12.12.2014 година од доц. д-р Ацо Јаневски.
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6. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-скрипта
„Збирка на решени задачи за предметот Основи на наука за
материјалите 1“ по Барање бр. 0405-2/30 од 12.12.2014 година од доц.
д-р Ацо Јаневски.
7. Донесување Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд со
наслов „Примена на технички влакна за композитни цевки: добивање
и карактеризација“ од студентот Симона Насева со број на индекс
2246.
8. Донесување Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд со
наслов „Примена на текстил во технологијата за обликување под
притисок на полимерни композити: дизајн и анализа на процес“ од
студентот Елвира Павлова со број на индекс 2242.
9. Донесување Одлука за признавање на испити по Барање број 150517/10 од 15.12.2014 година од студентот Александар Китаноски.
10. Барања од вработени.
11. Разно.
-Информација од МОН за државен испит
Одлуки
1. Одлука за примениот кандидат Сања Тушевска- Индустриски дизајн
на текстил (едногодишни студии), по конечната ранг листа за втор
циклус на студии на Технолошко-технички факултет за учебната
2014/2015 година.
2. Одлука за примениот кандидат Наташа Мирческа- Индустриски
дизајн на текстил (едногодишни студии), по конечната ранг листа
за втор циклус на студии на Технолошко-технички факултет за
учебната 2014/2015 година.
3. Одлука за примениот кандидат Марио Милосов- Индустриски дизајн
на текстил (двогодишни студии), по конечната ранг листа за втор
циклус на студии на Технолошко-технички факултет за учебната
2014/2015 година.
4. Одлука за примениот кандидат Емилија Славкова- Индустриски
дизајн на текстил (двогодишни студии), по конечната ранг листа
за втор циклус на студии на Технолошко-технички факултет за
учебната 2014/2015 година.
5. Одлука за издавање на е-скрипта „Збирка на решени задачи за
предметот Основи на наука за материјалите 1“ по Барање бр. 04052/30 од 12.12.2014 година од доц. д-р Ацо Јаневски.
6. Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-скрипта „Збирка на
решени задачи за предметот Основи на наука за материјалите 1“ по
Барање бр. 0405-2/30 од 12.12.2014 година од доц. д-р Ацо Јаневски.
7. Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд со наслов
„Примена на технички влакна за композитни цевки: добивање и
карактеризација“ од студентот Симона Насева со број на индекс 2246.
8. Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд со наслов
„Примена на текстил во технологијата за обликување под притисок
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на полимерни композити: дизајн и анализа на процес“ од студентот
Елвира Павлова со број на индекс 2242.
9. Одлука за признавање на испити по Барање број 1505-17/10 од
15.12.2014 година од студентот Александар Китаноски.
10. Одлука за отсуство за патување во странство за проф. д-р Винета
Сребренкоска.
11. Одлука за отсуство за патување во странство за м-р Силвана Жежова.
4.5. 28. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
3.2.2015 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 27. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 15.12.2014
година.
1. Донесување Одлука за избор на м-р Ванѓа Димитријева- Кузманоска
во наставно-научно звање Доцент за наставно научна област
Дизајнирање на текстил и облека, од реферат за избор објавен во
универзитетски билтен 139 од 2.1.2015 год.
2. Донесување Одлука за избор на м-р Јордан Ефремов во наставно
- научно звање Доцент за наставно научна област Дизајнирање на
текстил и облека, од реферат за избор објавен во универзитетски
билтен 139 од 2.1.2015 год.
3. Донесување Одлука за покренување постапка за распишување на
конкурс за избор на еден асистент-докторанд за научноистражувачко
подрачје- Техничко технолошки науки, научно истражувачко
поле- Текстилна технологија (223), научно истражувачка областТехнологија на конфекција (22305) и Текстилно механичко
инженерство (22301).
4. Донесување Одлука за покренување постапка за распишување на
конкурс за избор на еден асистент-докторанд за научноистражувачко
подрачје- Техничко технолошки науки, научно истражувачко
поле- Текстилна технологија (223), научно истражувачка областДизајнирање на текстил и облека (22304) и Технологија на облека
(22303).
5. Донесување Одлука за број на членови на наставно-научен совет
на Технолошко-технички факултет за летен семестар за учебната
2014/2015 година.
6. Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Технолошко техничкиот
факултет за 2014 година.
7. Донесување Одлука за измена и дополнување на одлуката бр.
2802-66/3 од 10.6.2014 година за ангажираност на наставничкиот
и соработничкиот кадар за летен семестар во учебната 2014/2015
година на прв циклус на студии на ТТФ.
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8. Донесување Одлука за одобрување на област за научно усовршување
на трет циклус на студии, на студиската програма Наука и технологија
на текстил по Барање број 0405-2/33 од 30.12.2014 година од м-р
Силвана Жежова.
9. Донесување Одлука за одобрување на област за научно усовршување
на трет циклус на студии по Барање број 0801-2/1 од 21.1.2015 година
од м-р Соња Јордева.
10. Донесување Одлука за промена на статус од редовен во вонреден
студент по Барање број 1505-23/6 од 29.12.2014 година од студентот
Бобан Пешовски со број на индекс 18333.
11. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка
на дипломски труд од студентот Викторија Кузмановска со број на
индекс 1865.
12. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на
дипломски труд од студентот Дарко Анастасовски со број на индекс
1822.
13. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на
завршен испит од студентот Бранислав Додевски со број на индекс
18170.
14. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка
на дипломски труд од студентот Благица Стојанова со број на индекс
18105.
15. Барања од вработени.
16. Разно
Одлуки
1. Одлука за избор на м-р Ванѓа Димитријева- Кузманоска во наставнонаучно звање доцент за наставно научна област Дизајнирање на
текстил и облека, од реферат за избор објавен во универзитетски
билтен 139 од 2.1.2015 год.
2. Одлука за избор на м-р Јордан Ефремов во наставно - научно звање
доцент за наставно научна област Дизајнирање на текстил и облека,
од реферат за избор објавен во универзитетски билтен 139 од 2.1.2015
год.
3. Одлука за покренување постапка за распишување на конкурс за
избор на еден асистент-докторанд за научноистражувачко подрачјеТехничко технолошки науки, научно истражувачко поле- Текстилна
технологија (223), научно истражувачка област- Технологија на
конфекција (22305) и Текстилно механичко инженерство (22301).
4. Одлука за покренување постапка за распишување на конкурс за
избор на еден асистент-докторанд за научноистражувачко подрачјеТехничко технолошки науки, научно истражувачко поле- Текстилна
технологија (223), научно истражувачка област- Дизајнирање на
текстил и облека (22304) и Технологија на облека (22303).
5. Одлука за број на членови на наставно-научен совет на Технолошкотехнички факултет за летен семестар за учебната 2014/2015 година.

624

Годишен извештај

6. Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Технолошко техничкиот факултет за 2014
година.
7. Одлука за измена и дополнување на одлуката бр. 2802-66/3 од
10.06.2014 година за ангажираност на наставничкиот и соработничкиот
кадар за летен семестар во учебната 2014/2015 година на прв циклус
на студии на ТТФ.
8. Одлука за одобрување на област за научно усовршување на трет
циклус на студии, на студиската програма Наука и технологија на
текстил за м-р Силвана Жежова.
9. Одлука за одобрување на област за научно усовршување на трет
циклус на студии за м-р Соња Јордева.
10. Одлука за промена на статус од редовен во вонреден студент за
студентот Бобан Пешовски со број на индекс 18333.
11. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Викторија Кузмановска со број на индекс 1865.
12. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Дарко Анастасовски со број на индекс 1822.
13. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на завршен
испит од студентот Бранислав Додевски со број на индекс 18170.
14. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Благица Стојанова со број на индекс 18105.
4.6. 29. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
24.2.2015 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 28. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 3.2.2015 година.
1. Донесување Одлука за разрешување на продеканот за настава на
Технолошко-технички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“Штип.
2. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс
кои ги исполнуваат условите наведени во конкурсот од 07.02.2015
година за избор на еден асистент-докторанд за научноистражувачко
подрачје - Техничко технолошки науки, научно истражувачко
поле- Текстилна технологија (223), научно истражувачка областТехнологија на конфекција (22305) и Текстилно механичко
инженерство (22301).
3. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден асистент-докторанд за научноистражувачко подрачје Техничко технолошки науки, научно истражувачко поле- Текстилна
технологија (223), научно истражувачка област- Технологија на
конфекција (22305) и Текстилно механичко инженерство (22301).
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4. Донесување Одлука за утврдување на кандидати за избор на 2 (двајца)
претставници од единицата за членови на Сенатот на Универзитетот
„Гоце Делчев“ Штип.
5. Донесување Одлука за формирање комисија за спроведување на
непосредно и тајно гласање за избор на 2 (двајца) претставници од
единицата за членови на Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“
Штип.
6. Донесување Одлука за избор на членови на Универзитетскиот Сенат
при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип.
7. Донесување Одлука за број на студенти за запишување на
Технолошко-технички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“Штип на прв циклус на студии во учебната 2015/2016 година.
8. Донесување Одлука за број на студенти за запишување на
Технолошко-технички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“Штип на втор циклус на студии во учебната 2015/2016 година.
9. Донесување Одлука за бројот на студенти за запишување на трет
циклус студии – докторски студии за учебната 2015/2016 год.
10. Донесување Одлука за повторно активирање на студии по Барање
број 1005-27/1 од 9.2.2015 година од студентот Денис Митевски со
број на индекс 1875.
11. Донесување Одлука за признавање на испити по Барање број 100517/1 од 11.02.2015 година од студентот Роберт Мицев со број на
индекс 18471.
12. Барања од вработени.
13. Разно.
Одлуки
1. Одлука за разрешување на продеканот за настава на Технолошкотехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
2. Одлука за број на студенти за запишување на Технолошко-технички
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип на прв циклус на
студии во учебната 2015/2016 година.
3. Одлука за број на студенти за запишување на Технолошко-технички
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип на втор циклус на
студии во учебната 2015/2016 година.
4. Одлука за бројот на студенти за запишување на трет циклус студии –
докторски студии за учебната 2015/2016 год.
5. Одлука за избор на членови на Универзитетскиот сенат при
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип.
6. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
асистент-докторанд за научноистражувачко подрачје - Техничко
технолошки науки, научно истражувачко поле- Текстилна
технологија (223), научноистражувачка област- Технологија на
конфекција (22305) и Текстилно механичко инженерство (22301).
7. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс кои ги
исполнуваат условите наведени во конкурсот од 7.2.2015 година за
избор на еден асистент – докторант.
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8. Одлука за утврдување на кандидати за избор на 2 (двајца) претставници
од единицата за членови на Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“
Штип.
9. Одлука за формирање комисија за спроведување на непосредно и
тајно гласање за избор на 2 (двајца) претставници од единицата за
членови на Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип.
10. Одлука за отсуство за проф. д-р Винета Сребренкоска за Полска.
11. Одлука за уплата на средства за проф. д-р Винета Сребренкоска.
12. Одлука за повторно активирање на студии за студентот Денис
Митевски со број на индекс 1875.
13. Одлука за признавање на испити за студентот Роберт Мицев со број
на индекс 18471.
4.7. 30. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
7.4.2015 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 29. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 24.2.2015
година.
1. Донесување Одлука за издавање на е-скрипта со наслов „Практикум
по хемиска текстилна технологија“ од авторот доц. д-р Киро Мојсов.
2. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-скрипта
со наслов „Практикум по хемиска текстилна технологија“ од авторот
доц. д-р Киро Мојсов.
3. Донесување на одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот
„Збирка на решени задачи за предметот основи на наука за
материјалите 1“ од авторот доц. д-р Ацо Јаневски од универзитетски
билтен број 143 од 16.3.2015 година.
4. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на
дипломски труд од студентот Ивица Ангелов со број на индекс 18126.
5. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка
на завршен испит од студентот Емилија Маринкова со број на индекс
1885.
6. Донесување Одлука за признавање на испити за студентот Славчо
Гелевски по Барање број 1005-17/2 од 6.4.2015 година.
7. Барања од вработени.
8. Разно
Одлуки
1. Одлука за издавање на е-скрипта со наслов „Практикум по хемиска
текстилна технологија“ од авторот доц. д-р Киро Мојсов.
2. Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-скрипта со наслов
„Практикум по хемиска текстилна технологија“ од авторот доц. д-р
Киро Мојсов.
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3. Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот „Збирка на решени
задачи за предметот основи на наука за материјалите 1“ од авторот
доц. д-р Ацо Јаневски од универзитетски билтен број 143 од 16.3.2015
година.
4. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Ивица Ангелов со број на индекс 18126.
5. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на завршен
испит од студентот Емилија Маринкова со број на индекс 1885.
6. Одлука за признавање на испити за студентот Славчо Гелевски.
4.8. 31. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
27.4.2015 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 30. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 7.4.2015 година.
1. Донесување Одлука за избор на м-р Силвана Жежова во асистентдокторанд за научната област- Технологија на конфекција (22305)
и Текстилно механичко инженерство (22301) од универзитетски
билтен број 144 од 1.4.2015 година.
2. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс
кои ги исполнуваат условите наведени во конкурсот од 14.3.2015
година за избор на еден асистент - докторанд за научноистражувачко
подрачје - Техничко технолошки науки, научно истражувачко
поле- Текстилна технологија (223), научно истражувачка областДизајнирање на текстил и облека (22304) и Технологија на облека
(22303).
3. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден асистент - докторанд за научноистражувачко подрачје Техничко технолошки науки, научно истражувачко поле- Текстилна
технологија (223), научно истражувачка област- Дизајнирање на
текстил и облека (22304) и Технологија на облека (22303).
4. Донесување Одлука за признавање на испити по Барање број 100517/3 од 20.04.2015 година од студентот Петреска Љупка.
5. Барања од вработени.
6. Разно.
Одлуки
1. Одлука за одобрување отсуство за патување во странство за проф.
д-р Винета Сребренкоска во Италија.
2. Одлука за одобрување отсуство за патување во странство за доц. м-р
Ванѓа Димитријева- Кузманоска во Романија.
3. Одлука за одобрување отсуство за патување во странство за доц. м-р
Ванѓа Димитријева- Кузманоска во Романија.
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4. Одлука за не усвојување на Барањето од студентот Петреска Љупка
за признавање на испити.
5. Одлука за избор на м-р Силвана Жежова во асистент-докторанд за
научната област- Технологија на конфекција (22305) и Текстилно
механичко инженерство (22301).
6. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
асистент – докторанд за научно истражувачка област- Дизајнирање
на текстил и облека (22304) и Технологија на облека (22303).
7. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс кои ги
исполнуваат условите наведени во конкурсот од 14.3.2015 година за
избор на еден асистент – докторанд за научно истражувачка областДизајнирање на текстил и облека (22304) и Технологија на облека
(22303).
8. Одлука за одобрување отсуство за патување во странство за м-р
Силвана Жежова во Италија.
4.9. 32. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
5.5.2015 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 31. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 27.4.2015
година.
1. Донесување Одлука за измена на одлуката за определување на
бројот на членовите на Наставно - научен совет на Технолошко техничкиот факултет за летен семестар, учебната 2014/2015 год.
2. Донесување Одлука за утврдување на предлог - кандидат за избор на
Ректор на Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
3. Барања од вработени.
4. Разно
Одлуки
1. Одлука за измена на одлуката за определување на бројот на членовите
на Наставно - научен совет на Технолошко - техничкиот факултет за
летен семестар, учебната 2014/2015 год.
2. Одлука за утврдување на предлог - кандидат за избор на ректор на
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
3. Одлука за одобрување отсуство за патување во странство за м-р
Соња Јордева во Романија.
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4.10. 33. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
2.6.2015 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 32. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 5.5.2015 година.
1. Донесување Одлука за ангажираност на наставниот кадар на
Технолошко - техничкиот факултет за зимски/летен семестар,
учебната 2015/2016 год. на прв циклус студии.
2. Донесување Одлука за ангажираност на наставниот кадар на
Технолошко - техничкиот факултет за зимски/летен семестар,
учебната 2015/2016 год. на втор циклус студии.
3. Донесување Одлука за ангажираност на наставниот кадар на
Технолошко - техничкиот факултет за зимски/летен семестар,
учебната 2015/2016 год. на трет циклус студии.
4. Донесување Одлука за усвојување на рецензија за е-скрипта со наслов
„Практикум по хемиска текстилна технологија“ од авторот доц.
д-р Киро Мојсов од Универзитетски билтен број 147 од 15.05.2015
година.
5. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка
на дипломски труд од студентот Савица Јорданова со број на индекс
1857.
6. Барања од вработени.
7. Разно
Одлуки
1. Одлука за ангажираност на наставниот кадар на Технолошко техничкиот факултет за зимски/летен семестар, учебната 2015/2016
год. на прв циклус студии.
2. Одлука за ангажираност на наставниот кадар на Технолошко техничкиот факултет за зимски/летен семестар, учебната 2015/2016
год. на втор циклус студии.
3. Одлука за ангажираност на наставниот кадар на Технолошко техничкиот факултет за зимски/летен семестар, учебната 2015/2016
год. на трет циклус студии.
4. Одлука за усвојување на рецензија за е-скрипта со наслов „Практикум
по хемиска текстилна технологија“ од авторот доц. д-р Киро Мојсов.
5. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Савица Јорданова со број на индекс 1857.
6. Одлука за отсуство за патување надвор од земјата за проф. д-р Крсто
Блажев, поради учество на Геоконференција.
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4.11. 34. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
23.6.2015 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 33. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 2.6.2015 година.
1. 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 2015/2016 година на Технолошко техничкиот факултет за I,II,III уписен рок;
2. Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на студенти на универзитетски академски студии на
втор циклус на студии за учебната 2015/2016 година на Технолошкотехнички факултет;
3. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка
на дипломски труд од студентот Иванчо Данилов со број на индекс
18253.
4. Барања од вработени.
5. Разно
Одлуки
1. 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 2015/2016 година на Технолошко - техничкиот факултет за
I,II,III уписен рок;
2. Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
студенти на универзитетски академски студии на втор циклус на
студии за учебната 2015/2016 година на Технолошко-технички
факултет;
3. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Иванчо Данилов со број на индекс 18253.
4. Одлука за отсуство на вработениот м-р Александра Ристеска за
патување во странство.
4.12. 35. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
6.7.2015 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 34. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 23.6.2015
година.
1. Донесување Одлука за избор на м-р Сања Ристески во асистентдокторанд за научната област- Технологија на облека и Дизајнирање
на текстил и облека од универзитетски билтен број 149 од 15.6.2015
година.
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2. Донесување Одлука за започнување на постапка за утврдување на
еден или повеќе кандидати за избор на декан на Технолошко-технички
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
3. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на
завршен испит од студентот Илија Жежов со број на индекс 18186.
4. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на
дипломски труд од студентот Стефанија Мишева со број на индекс
18197.
5. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка
на дипломски труд од студентот Наталија Петрова со број на индекс
18222.
6. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка
на дипломски труд од студентот Наталија Денкова со број на индекс
18187.
7. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на
дипломски труд од студентот Викторија Спаскова со број на индекс
18191.
8. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на
дипломски труд од студентот Марија Генева со број на индекс 18158.
9. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка
на дипломски труд од студентот Сања Младеновиќ со број на индекс
18177.
10. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка
на дипломски труд од студентот Ана Марија Левковски со број на
индекс 18149.
11. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка
на дипломски труд од студентот Елизабета Златановска со број на
индекс 18196.
12. Барања од вработени.
13. Разно
Разгледување на постоечките студиски програми на Технолошкотехнички факултет и предлог за нови студиски програми.
Одлуки
1. Одлука за избор на м-р Сања Ристески во асистент-докторанд за
научната област- Технологија на облека и Дизајнирање на текстил и
облека од универзитетски билтен број 149 од 15.6.2015 година.
2. Донесување Одлука за започнување на постапка за утврдување на
еден или повеќе кандидати за избор на декан на Технолошко-технички
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
3. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на завршен
испит од студентот Илија Жежов со број на индекс 18186.
4. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Стефанија Мишева со број на индекс 18197.
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5. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Наталија Петрова со број на индекс 18222.
6. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Наталија Денкова со број на индекс 18187.
7. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Викторија Спаскова со број на индекс 18191.
8. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Марија Генева со број на индекс 18158.
9. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Сања Младеновиќ со број на индекс 18177.
10. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Ана Марија Левковски со број на индекс 18149.
11. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Елизабета Златановска со број на индекс 18196.
12. Одлука за одобрување на средства за доц. м-р Ванѓа ДимитријеваКузманоска.
4.13. 36. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
18.8.2015 година
Дневен ред
Дневен ред:
Усвојување на записникот од одржаната 35. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 6.7.2015 година.
1. Донесување Одлука за утврдување нa кандидат за избор на Декан на
Технолошко-технички факултет.
2. Донесување Одлука за утврдување на кандидати за избор на
проректори на Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
3. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка
на дипломски труд од студентот Марија Ананијева со број на индекс
18145.
4. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на
дипломски труд од студентот Рената Саздова со број на индекс 18171.
5. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка
на дипломски труд од студентот Ирена Гочевска со број на индекс
18238.
6. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на
дипломски труд од студентот Елица Ристова со број на индекс 18231.
7. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-27/31 од 11.8.2015 година
за активирање на студиите на студентот Саше Митевски со број на
индекс 184.
8. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-27/32 од 17.8.2015 година
за активирање на студиите на студентот Фросина Иковиќ со број на
индекс 18407.
9. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-15/1 од 14.8.2015 година од
студентот Димитарче Јаневски 18395 за префрлување од една насока
на друга во рамките на факултетот.
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10. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-17/4 од 14.8.2015 година од
студентот Димитарче Јаневски 18395 за признавање на испити.
11. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-15/2 од 17.8.2015 година од
студентот Анѓела Моневска 18368 за префрлување од една насока на
друга во рамките на факултетот.
12. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-17/5 од 17.8.2015 година од
студентот Анѓела Моневска 18368 за признавање на испити.
13. Барања од вработени.
14. Разно
Одлуки
1. Одлука за утврдување нa кандидат за избор на Декан на Технолошкотехнички факултет.
2. Одлука за утврдување на кандидати за избор на проректори на
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
3. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Марија Ананијева со број на индекс 18145.
4. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Рената Саздова со број на индекс 18171.
5. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Ирена Гочевска со број на индекс 18238.
6. Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Елица Ристова со број на индекс 18231.
7. Одлука за активирање на студиите на студентот Саше Митевски со
број на индекс 184.
8. Одлука за активирање на студиите на студентот Фросина Иковиќ со
број на индекс 18407.
9. Одлука за студентот Димитарче Јаневски 18395 за префрлување
од една насока на друга во рамките на факултетот и признавање на
испити.
10. Одлука за студентот Анѓела Моневска 18368 за префрлување од една
насока на друга во рамките на факултетот и признавање на испити.
11. Одлука за отсуство за патување во странство за д-р Винета
Сребренкоска.
4.14. 37. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
10.9.2015 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 36-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 18.8.2015
година.
1. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-15/3 од 24.8.2015 година од
студентот Габриела Ристеска Петкоска 18502 за префрлување од
една насока на друга во рамките на факултетот и Барање бр. 100517/6 од 24.8.2015 година за признавање испити.
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2. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-15/4 од 24.08.2015 година од
студентот Диме Пројчески 18456 за префрлување од една насока на
друга во рамките на факултетот и Барање бр. 1005-17/7 од 24.08.2015
година за признавање испити.
3. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-15/5 од 24.8.2015 година од
студентот Петре Колевски 18504 за префрлување од една насока на
друга во рамките на факултетот и Барање бр. 1005-17/8 од 24.8.2015
година за признавање испити.
4. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-15/6 од 24.8.2015 година од
студентот Рубинчо Седлоски 18448 за префрлување од една насока на
друга во рамките на факултетот и Барање бр. 1005-17/9 од 24.8.2015
година за признавање испити.
5. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-15/7 од 24.8.2015 година од
студентот Рубин Мирчески 18454 за префрлување од една насока на
друга во рамките на факултетот и Барање бр. 1005-17/10 од 24.8.2015
година за признавање испити.
6. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-15/8 од 24.8.2015 година од
студентот Оливера Ристеска 18444 за префрлување од една насока
на друга во рамките на факултетот и Барање бр. 1005-17/11 од
24.08.2015 година за признавање испити.
7. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-15/9 од 31.8.2015 година
од студентот Емел Алиова 18432 за префрлување од една насока на
друга во рамките на факултетот и Барање бр. 1005-17/12 од 1.9.2015
година за признавање испити.
8. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-15/10 од 4.9.2015 година од
студентот Ахмет Дервишоски 18437 за префрлување од една насока
на друга во рамките на факултетот и Барање бр. 1005-17/15 од
4.9.2015 година за признавање испити.
9. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-16/1 од 4.9.2015 година
од студентот Илчо Јованов 20414 за префрлување од ЕТФ на
Технолошко-технички факултет во рамките на УГД и Барање бр.
1005-17/16 од 24.8.2015 година за признавање испити.
10. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-27/33 од 2.9.2015 година за
активирање на студиите на студентот Илија Сарафимов со број на
индекс 18329.
11. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-23/1 од 2.9.2015 година од
студентот Илија Сарафимов 18329 за префрлување од редовен во
вонреден.
12. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-27/35 од 4.9.2015 година
за активирање на студиите на студентот Сања Ѓорѓиева со број на
индекс 18399.
13. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-23/2 од 4.9.2015 година
од студентот Сања Ѓорѓиева 18399 за префрлување од редовен во
вонреден.
14. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-27/36 од 4.9.2015 година
за активирање на студиите на студентот Васил Миленов со број на
индекс 18392.
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15. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-27/37 од 9.9.2015 година за
активирање на студиите на студентот Надица Маркова со број на
индекс 18354.
16. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-22/1 од 9.9.2015 година
за мирување на студиите на студентот Даница Петрова со број на
индекс 18342.
17. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-17/13 од 3.9.2015 година за
признавање на испити на студентот Данев Дејанчо со број на индекс
18524.
18. Донесување Одлука за паралелно студирање по Барање бр. 100527/34 од 3.9.2015 година и Барање за признавање испити бр. 100517/14 од 3.9.2015 година за студентот Барбара Велендериќ студент
на ФПТН.
19. Донесување Одлука за издавање на е-скрипта и е-практикум по
предметот „Операции на пренос на маса“ од авторите доц. д-р Дарко
Андроников и м-р Соња Јордева.
20. Донесување Одлука за рецензенти за издавање на е-скрипта и
е-практикум по предметот „Операции на пренос на маса“ од авторите
доц. д-р Дарко Андроников и м-р Соња Јордева.
21. Барања од вработени.
22. Разно.
Одлуки
1. Предлог-одлука за студентот Габриела Ристеска Петкоска 18502 за
префрлување од една насока на друга во рамките на факултетот и
признавање испити.
2. Предлог-одлука за студентот Диме Пројчески 18456 за префрлување
од една насока на друга во рамките на факултетот и признавање
испити.
3. Предлог-одлука за студентот Петре Колевски 18504 за префрлување
од една насока на друга во рамките на факултетот и признавање
испити.
4. Предлог-одлука за студентот Рубинчо Седлоски 18448 за
префрлување од една насока на друга во рамките на факултетот и
признавање испити.
5. Предлог-одлука за студентот Рубин Мирчески 18454 за префрлување
од една насока на друга во рамките на факултетот и признавање
испити.
6. Предлог-одлука за студентот Оливера Ристеска 18444 за префрлување
од една насока на друга во рамките на факултетот и признавање
испити.
7. Предлог-одлука за студентот Емел Алиова 18432 за префрлување
од една насока на друга во рамките на факултетот и за признавање
испити.
8. Предлог-одлука за студентот Ахмет Дервишоски 18437 за
префрлување од една насока на друга во рамките на факултетот и
признавање испити.
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9. Предлог-одлука за студентот Илчо Јованов 20414 за префрлување
од ЕТФ на Технолошко-технички факултет во рамките на УГД и
признавање испити.
10. Одлука за активирање на студиите на студентот Илија Сарафимов со
број на индекс 18329.
11. Одлука за студентот Илија Сарафимов 18329 за префрлување од
редовен во вонреден.
12. Одлука за активирање на студиите на студентот Сања Ѓорѓиева со
број на индекс 18399.
13. Одлука за студентот Сања Ѓорѓиева 18399 за префрлување од редовен
во вонреден.
14. Одлука за активирање на студиите на студентот Васил Миленов со
број на индекс 18392.
15. Одлука за активирање на студиите на студентот Надица Маркова со
број на индекс 18354.
16. Донесување Одлука за мирување на студиите на студентот Даница
Петрова со број на индекс 18342.
17. Предлог-одлука за признавање на испити на студентот Данев Дејанчо
со број на индекс 18524.
18. Одлука за паралелно студирање за студентот Барбара Велендериќ
студент на ФПТН.
19. Предлог-одлука за признавање испити за студентот Барбара
Велендериќ студент на ФПТН.
20. Одлука за издавање на е-скрипта и е-практикум по предметот
„Операции на пренос на маса“ од авторите доц. д-р Дарко Андроников
и м-р Соња Јордева.
21. Донесување Одлука за рецензенти за издавање на е-скрипта и
е-практикум по предметот „Операции на пренос на маса“ од авторите
доц. д-р Дарко Андроников и м-р Соња Јордева.
4.15. 38. редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
21.9.2015 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 37. седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко - техничкиот факултет од 10.9.2015
година.
1. Донесување Одлука за избор на продекан на Технлошко-технички
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
2. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-23/3 од 17.9.2015 година од
студентот Иван Гицов 18581 за префрлување од вонреден во редовен
со кофинансирање.
3. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-27/38 од 18.9.2015 година од
студентот Бранкица Георгиевска 18247.
4. Донесување Одлука по Барање бр. 1005-17/17 од 21.9.2015 година
од студентот Милка Костадиновска 18554 за признавање на испити.
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5. Барања од вработени.
6. Разно
Одлуки
1. Одлука за избор на продекан на Технлошко-технички факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
2. Одлука за студентот Иван Гицов 18581 за префрлување од вонреден
во редовен со кофинансирање.
3. Донесување Одлука за од студентот Милка Костадиновска 18554 за
признавање на испити.
4. Одлука за отсуство за патување во странство за проф. д-р Винета
Сребренкоска.
5. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
единицата
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет
Технолошкотехнички
факултет

Вкупно
пријавени
30

%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

6

21

1

1

1

0

0

24

20

70 3,33 3,33 3,33

0

0

80

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет
Технолошкотехнички
факултет

Вкупно
пријавени
11

%

ОЦЕНКА
6

7

8

9

10

4

7

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

63,64

36,3 63,6
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Вкупно
пријавени

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот

5

Февруарска прва сесија, 2015
Факултет

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот

Годишен извештај

Технолошкотехнички
факултет

427

%

49

127 106

66

44

34

11,4 29,7 24,8 15,4 10,3 7,9

1

377

0,23

88,2

Февруарска втора сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Технолошкотехнички
факултет

395

%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

93

125

69

54

31

22

1

301

23,5 31,6 17,4 13,6 7,8

5,5

0,25

76,2

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Технолошкотехнички
факултет

91

%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

40

40

8

1

1

1

43,9 43,9 8,79 1,10 1,10 1,10

Јунска прва испитна сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Технолошкотехнички
278
факултет
%

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

41

76

56

38

36

31

14,7 27,3 20,1 13,6 12,9 11,1

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот
0

51

0

56,04

Го
Не се
положиле
јавиле на
испитот
испитот
0

237

0

85,2
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Јунска втора испитна сесија, 2015
Вкупно
пријавени

Факултет
Технолошкотехнички
факултет

530

%

ОЦЕНКА
5

6

161 139

7

8

9

10

95

72

39

24

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот

30,3 26,2 17,9 13,5 7,36 4,53

Септемвриска испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Технолошкотехнички
факултет

127

%

ОЦЕНКА

Технолошкотехнички
факултет

36

%

0

69,6

Го
Не се
положиле
јавиле на
испитот
испитот

6

7

8

9

10

53

54

15

0

0

0

5

69

0

0

0

3,94

54,3

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015
Вкупно
пријавени

369

5

41,7 42,5 11,8

Факултет

0

ОЦЕНКА

Го
Не се
положиле
јавиле на
испитот
испитот

5

6

7

8

9

10

7

22

5

0

1

0

1

28

0

2,78

0

2,78

77,7

19,4 61,1 13,8

6. Техничка опременост
Р.
бр.
1.
2.
3.
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Опрема

Тип

Намена

Количина

Персонални
компјутери
ii. Персонални
компјутери
iii. Преносни
компјутери

FujitsuSiemens

кабинети

6

Haier

Лабораторија

16

Мини HP

Работа на проект

3

i.

Годишен извештај

9.
10.
11.
12.
13.

iv. Преносни
компјутери
Принтери
Принтер/фотокопир
LCD проектори
преносни
LCD проектори
монтирани
Фотоапарат
IP телефони
Клима уреди
Клима уреди
Клима уреди

14.

Интернет киосци

4.
5.
6.
7.
8.

Xerox 3428
Xerox 4150

Настава и работа
на проект
Настава
Администрација

Optoma

настава

2

Acer

Предавална 1

1

Canon
Cisco

Настава
Администрација
Предавални
Администрација
Рак соба

1
16
1
2
1

Студенти

2

HP

Кмс 8506л
17”

12
2
1

7. Просторни услови
За изведување на наставата во трите студиски години се обезбедени
минимални инфраструктурни услови и тоа:
1. има доволен број на предавални, училници, кабинети и лаборатории;
2. има доволен број на санитарни јазли
3. предавалните се опремени со соодветен мебел;
4. интернет приклучоци се поставени во сите простории;
5. 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.
Р.
бр.

Преглед на просториите со кои располага факултетот:
Просторија

Број на места

м2

1.

Предавална 1

80

72

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

Локација
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
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Кабинет по
информатика
Лаб. 1 (во
8.
припрема)
Лаб. 2 (во
9.
припрема)
Лаб. 3 (во
10.
припрема)
7.

32

42

16

40
40
40

Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип
Технолошко-технички факултет
Пробиштип

6. Реновирање, адаптација и санација на просториите
1. Греење – претставува проблем кој се провлекува секоја година и
со кој се соочува факултетот од неговото постоење. Спроведениот
систем за греење не ги задоволува потребите на факултетот, не е
економичен и потребно е да се направи реорганизација на целиот
систем. Очекуваме дека овој проблем ќе биде надминат наредната
година. Поставување на дополнителни штекери во одредени
простории поради затоплување на истите со грејни тела на струја и
намалување на оптеретеноста на постојната електрична инсталација.
2. Вода и струја - сѐ уште не се одделени од постојниот комплекс.
Нередовно снабдување со вода на објектот на ТТФ- Пробиштип и
регистрирање на проток на вода на новопоставениот водомер, покрај
исправноста на елементите во објектот и кога во истиот нема никој.
3. Во санитарните јазли сѐ уште нема струја.
4. Ограда и капија - не се завршени по договор со изведувачот.
5. Одвод на дождовна вода од влезот не е решен (постои предлог, не е
реализиран).
6. Поправка на механизмот на дел од прозорите и поставување на
окапници на истите.
8. 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 2015 година и тоа:
7. Техники на цртање (е-скрипта) од авторот доц. м-р Јордан Ефремов;
8. Ликовно обликување на текстилот (е-скрипта) од авторот доц. м-р
Ванѓа Димитријева- Кузманоска;
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9. Збирка на решени задачи за предметот основи на наука за
материјалите 1 (е-скрипта) од авторот доц. д-р Ацо Јаневски;
10. Практикум по хемиска текстилна технологија (е-скрипта) од
авторот доц. д-р Киро Мојсов.
9. Научноистражувачка работа
Факултетот учествува во два меѓународни проекти и во еден
научноистражувачки проект финансиран од УГД.
Домашни/меѓународни проекти

Датум
Наслов на проектот
од-до

Позиција

20132017

COST Action TU1205
next generation
design guidelines
for composites in
construction

Координатор
за УГД

20132017

COST Action
TU1301 norm for
building materials
(NORM4BUILDING).

Координатор
за УГД

20122014

Развој на одржлива
технологија за
производство на
нови композити
со обезбедување
на повратен тек
на отпадниот
материјал.

Раководител

Опис на активностите во тек
на проектот:
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.
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.
Активностите во рамките на
овој проект се насочени кон
добивање и карактеризација
на композитни материјали врз
база на природни зајакнувачи
и биоразградлива или
рециклирачка полимерна
матрица.
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11. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
1. Наставно-научниот совет на својата 25. седница 3.11.2014 година ја
избра м-р Сашка Голомеова во научно звање асистент- докторанд.
2. Наставно-научниот совет на својата 25. седница 3.11.2014 година ја
избра м-р Соња Јордева во научно звање асистент- докторанд.
3. Наставно-научниот совет на својата 28. седница 3.2.2015 година ја
избра м-р Ванѓа Димитријева- Кузманоска во научно звање доцент.
4. Наставно-научниот совет на својата 28. седница 3.2.2015 година го
избра м-р Јордан Ефремов во научно звање доцент.
5. Наставно-научниот совет на својата 31. седница 27.4.2015 година ја
избра м-р Силвана Жежова во научно звање асистент-докторанд.
6. Наставно-научниот совет на својата 35. седница 6.7.2015 година ја
избра м-р Сања Ристески во научно звање асистент-докторанд.
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Р.
бр

Име и презиме

Звање

Област

Избор/
реизбор

1

Сашка
Голомеова

асистентдокторанд

Технологија на
конфекција

избор

2

Соња Јордева

асистентдокторанд

Текстилно
механичко
инженерство и
Хемија на текстилот

избор

3

Ванѓа
ДимитријеваКузманоска

доцент

Дизајнирање на
текстил и облека

избор
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4

Јордан Ефремов

доцент

5

Силвана
Жежова

асистентдокторанд

6

Сања Ристески

асистент
докторанд

Дизајнирање на
текстил и облека
Технологија
на конфекција
и Текстилно
механичко
инженерство
Дизајнирање на
текстил и облека
и Технологија на
облека

избор

избор

избор

12. Други активности
12.1. Информатор за студентите за учебната 2014/2015 година за
студиските програми Текстилно инженерство, Текстил, дизајн и
менаџмент и Нови технологии и материјали;
12.2. Учество на конгреси, семинари .....
–– Доц. д-р Ацо Јаневски во периодот од 08.10.2014 до 10.10.2014
година, учество на 23-тиот конгрес на Хемичарите и Технолозите на
Македонија во Охрид.
–– Проф. д-р Винета Сребренкоскаво периодот од 29.10.2014 до
01.11.2014 година, присуство на состанок во Белград. Р. Србија на
тема “EU Programmes for Higher Education: Their Role and Impact on
the Western Balkans”.
–– Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 21.10.2014 до
27.10.2014 година. присуство на состанок во Техничкиот Универзитет
во Kaiserslautern, Germany Германија по основ на COST Action
TU1207.
–– Доц. д-р Ацо Јаневски на ден 21.11.2014 год. учество на семинар
„Истражување од областа на животната средина и материјалите –
состојби и перспективи“во Скопје.
–– М-р Соња Јордева, во периодот од 19.11.2014 до 21.11.2014 год.
учество на 6-та Меѓународна конференција за текстил во Тирана, Р.
Албанија.
–– Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 20.12.2014 до
24.12.2014 г. учество на меѓународниот семинар: Современи
материјали 2014 во Бања Лука, БиХ.
–– М-р Силвана Жежова во периодот од 20.12.2014 до 24.12.2014 година
учество на меѓународниот семинар: Современи материјали 2014 во
Бања Лука, БиХ.
–– Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 10.03.2015 до
27.03.2015 г поради истражувачки престој во Полска.
–– Доц. м-р Ванѓа Димитријева- Кузманоска во периодот од 07.05.2015 до
13.05.2015 г учество со изработка на костимографијата на премиерата
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на филмот за Власите, организацијата е на меѓународното друштво за
култура на Власите „Нику Хаџи“ во Кампулунг- Романија.
Доц. м-р Ванѓа Димитријева- Кузманоска во периодот од 25.05.2015
до 29.05.2015 г учество на изложба со народни носии на меѓународната
изложба, организирана од меѓународното друштво за култура на
Власите „Нику Хаџи“ и ќе се одржи во Кампулунг- Романија.
Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 18.05.2015 до
22.05.2015 г присуство на состанок во Универзитет во Саленто,
Lecce, Италија по основ на COST TU 1207 акцијата.
М-р Силвана Жежова во периодот од 18.05.2015 до 23.05.2015 г
присуство на состанок во Универзитет во Саленто, Lecce, Италија по
основ на COST TU 1207 акцијата.
м-р Соња Јордева во периодот од 09.06.2015 до 12.06.2015 г учество
на 15-та Меѓународна текстилна конференција “AUTEX 2015” во
Букурешт, Романија.
Проф. д-р Крсто Блажев во периодот од 16.06.2015 до 25.06.2015
година учество на 13-та Геоконференција, 2015 во Албена, Р.
Бугарија.
м-р Александра Ристеска во периодот од 25.06.2015 до 27.06.2015
година учество на конференција во Зрењанин, Р.Србија (VI
International Conference of Information Technology and Development
of Education 2015 (ITRO 2015).
Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 28.08.2015 до
04.09.2015 г присуство на состанок во Универзитет во Hasselt,
Белгија по основ на COST TU 1301 акцијата.
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНИТЕ НА
ЕДИНИЦИТЕ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП
1. 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 Идлука за утврдување на кандидат за
избор на декан на Факултетот, со која беше утврдена и усвоена пријава
на еден пријавен кандидат за избор на декан на Факултет за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип и тоа: проф. д-р Рубин
Гулабоски – редовен професор на Факултет за медицински науки при
Универзитетот „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.
1. Структура
- Број на вработени - наставници, соработници, административен кадар
Р.
б.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Презиме и име

Звање

Редовен проф. д-р
редовен
Рубин Гулабоски
професор
Редовен проф. д-р
редовен
Ана Миновска
професор
Редовен проф.д-р
редовен
Ленче Милошевa
професор
Редовен проф. д-р
редовен
Биљана Ѓоргеска
професор
Редовен проф. д-р
редовен
Ѓорги Шуманов
професор
Редовен проф. д-р
редовен
Тане Маркоски
професор
Редовен проф.
редовен
д-р Емилија Jаневиќпрофесор
Ивановска
Редовен проф. д-р
редовен
Милка Здравковска
професор
Вон. проф.д-р Цена
вонреден
Димова
професор
Вон. проф. проф. д-р вонреден
професор
Ивона Ковачевска
Вон. проф. проф. д-р вонреден
Дарко Бошнаковски професор

Во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос

Со договор за
ангажирање

во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Вон. проф. д-р Панова
Гордана
Вон. проф. проф. д-р
Васо Талески
Вон. проф. д-р
Татјана Рушковска
Вон. проф. д-р Бистра
Ангеловска
Доц. д-р Невенка
Величкова
Доц. д-р Зденка
Стојановска
Доц. д-р Светлана
Јовевска
Доц.д-р Вело
Марковски
Доц. д-р Киро
Папакоча
Доц. д-р Ленче
Николовска
Доц. д-р Елена
Дракалска

вонреден
професор
вонреден
професор
вонреден
професор
вонреден
професор
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент

Доц. д-р Мире Спасов доцент
Доц.д-р Даринка
Горгиева Ацкова
Доц. д-р Катарина
Смилков
Лаб. м-р Виолета
Џидрова
Лаб. м-р Александар
Цветковски
Асс. Верица
Ивановска
Асс. Марија
ДарковскаСерафимовска
Лаб. м-р Мишко
Милев

доцент
доцент
лаборант
лаборант
асистент
асистент
лаборант

31

Лаб. м-р Тоше Крстев лаборант

32

Лаб. Марина
Данилова

лаборант

во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
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33
34
35
36
37
38
39
40

Асс. док. Катерина
Златановска

асистент
докторанд
асистент
Асс. док. Ана Радеска
докторанд
Асс. док. Јулија
асистент
докторанд
Заркова
Асс. док. Викторија
асистент
докторанд
Максимова
Лаб. м-р Данче
лаборант
Василева
Асс. док. Сања
асистент
докторанд
Нашкова
Лаб. м-р Марија
лаборант
Штерјова
Асс. док. Наташа
асистент
докторанд
Денкова

41

Софија Петковска

лаборант

42

Марина Петрова

43

Павле Апостолоски

лаборант

44

Кирил Митевски

лаборант

45

Катарина Делева

лаборант

46

Паулина Апостолова

лаборант

47

Билјана Герасимова

технички
секретар

48

Лилјана Мираковска

секретар

49

Мери Манева

50

Стојанче Стојанов

лаборант

референт на
студентски
прашања
референт на
студентски
прашања

во редовен
работен однос
Во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
во редовен
работен однос
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2. 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Катедри во состав на одделите:
Факултетот за медицински науки ги има следниве катедри:
Катедра за анатомија и патологија
Катедра за физиологија и патофизиологија
Катедра за микробилогија
Катедра за интерна медицина
Катедра за хирургија
Катедра за гинекологија
Катедра за инфективни болести
Катедра за ургентна медицина
Катедра за спортска медицина и рехабилитација
Катедра за офталмологија и оптометрија
Катедра за епидемиологија и јавно здравство
Катедра за биофизика
Катедра за имунологија и генетика
Катедра за биохемија
Катедра за фармацевтски науки
Катедра по аналитика на лекови
Катедра по фармацевтска технологија и социјална фармација
Катедра по растителна фармација
Катедра по фармакологија
Катедра за болести на уста и пародонтологија
Катедра за орална и максилофацијална хирургија и дентална
имплантологија
Катедра за ортопедија на заби и вилици
Катедра за дентална патологија и терапија со детска и превентивна

Годишен извештај

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-научниот совет
Дневен ред од 126. седница на ННС, одржана на 1.10.2014
година
- Усвојување на Записник од 123. седница на Наставно-научниот совет
на Факултетот за медицински науки
- Усвојување на Записник од 124. седница на Наставно-научниот совет
на Факултетот за медицински науки
- Усвојување на Записник од 125. седница на Наставно-научниот совет
на Факултетот за медицински науки
1. Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Клиничка биохемија и Биохемија, по
објавен реферат во Универзитетски билтен 132.
2. Донесување Одлука за утврдување на потреба од ангажирање на
волонтери во зимскиот семестар на студиските програми на ФМН.
3. Донесување Одлука за учество на Марија Костуранова, надворешен
стручњак од пракса, на Еразмус+ собирот во Хрватска.
4. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
Конкурс објавен на ден 18.9.2014 година во Нова Македонија,
Утрински весник и Коха.
5. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на асистент-докторанд за научна област онкологија.
6. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на асистент-докторанд за научна област педијатрија.
7. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научна област офталмологија.
8. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот со наслов
„Практикум по биологија за фармацевти” од авторите доц. д-р
Невенка Величкова и асс.м-р Мишко Милев, Факултет за медицински
науки, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
9. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот со наслов
„Биологија за фармацевти” од авторот доц. д-р Невенка Величкова,
Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
10. Донесување Одлука за склучување на договор со седум ординации за
одржување на вежби на прв циклус студии.
11. Донесување Одлука за продолжување на анекс на договор со
заботехничка лабораторија Денто лаб.
12. Донесување Одлука за организирање превоз на релација Штип –
Скопје - Штип за 20 студенти од стоматологија и 1 лаборант петок до
ординација Етерна дент.
13. Донесување одлуки по доставени барања и молби од студенти од прв
циклус студии.
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14. Донесување одлуки по доставени барања и молби за студенти од втор
циклус студии.
Продолжување на рокот на студирање – Драгица Близнаковска
Станчев, Ивона Михајлова, Магдалена Младеновска, Ивана василева,
Наталија Петрова, Ана Камениева, Љупка Рунтева, Ристева Елена, Сања
Станоевска, Гордана Петрова и Лидија Милковска.
Барање за формирање комисија за оценка и одбрана на специјалистички
труд КОМПАРАЦИЈА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ПАЦИЕНТИ
СО ЦЕРВИКАЛЕН СИНДРОМ ПОМЕЃУ Р. МАКЕДОНИЈА И Р.
ХРВАТСКА на кандидат Никола Шариќ.
Барање за формирање комисија за оценка и одбрана на
специјалистички труд ДИСКУС ХЕРНИЈА КАКО ПРИЧИНА ЗА
ПОЈАВА НА ЛУМБОИШИЈАЛГИЈАТА на кандидат Елица Спасковска
Донесување Одлука за измена и дополнување на одлука за формирање
комисија за комисиско полагање на испит по предмет Ендокринолошки
анализи за студент на втор циклус студии Лидија Милковска.
15. Донесување одлуки по барања на вработени.
Донесени одлуки од 126. седница на ННС
1. Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Клиничка биохемија и Биохемија, по објавен реферат во
Универзитетски билтен 132.
2. Одлука за утврдување на потреба од ангажирање на волонтери во
зимскиот семестар на студиските програми на ФМН.
3. Одлука за учество на Марија Костуранова, надворешен стручњак од
пракса, на Еразмус+ собирот во Хрватска.
4. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурс објавен на
18.9.2014 година во Нова Македонија, Утрински весник и Коха.
5. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистентдокторанд за научна област онкологија.
6. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистентдокторанд за научна област педијатрија.
7. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно - научна област офталмологија.
8. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот со наслов „Практикум
по биологија за фармацевти” од авторите доц. д-р Невенка Величкова
и асс.м-р Мишко Милев, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип.
9. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот со наслов „Биологија
за фармацевти” од авторот доц. д-р Невенка Величкова, Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
10. Одлука за склучување на договор со седум ординации за одржување
на вежби на прв циклус студии.
11. Одлука за продолжување на анекс на договор со заботехничка
лабораторија Денто лаб.
12. Одлука за организирање превоз на релација Штип- Скопје- Штип
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13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.

за 20 студенти од стоматологија и 1 лаборант петок до ординација
Етерна дент.
Поединечни одлуки за студенти од прв циклус на студии.
Одлуки за продолжување на рокот на студирање – Драгица
Близнаковска Станчев, Ивона Михајлова, Магдалена Младеновска,
Ивана василева, Наталија Петрова, Ана Камениева, Љупка Рунтева,
Ристева Елена, Сања Станоевска, Гордана Петрова и Лидија
Милковска.
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на специјалистички
труд КОМПАРАЦИЈА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ПАЦИЕНТИ
СО ЦЕРВИКАЛЕН СИНДРОМ ПОМЕЃУ Р. МАКЕДОНИЈА И Р.
ХРВАТСКА на кандидат Никола Шариќ.
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на специјалистички
труд ДИСКУС ХЕРНИЈА КАКО ПРИЧИНА ЗА ПОЈАВА НА
ЛУМБОИШИЈАЛГИЈАТА на кандидат Елица Спасковска.
Одлука за измена и дополнување на одлука за формирање комисија за
комисиско полагање на испит по предмет Ендокринолошки анализи
за студент на втор циклус студии Лидија Милковска.
Одлука за одобрено барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.
Одлука за одобрено барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.
Одлука за одобрено барање од доц. д-р Бистра Ангеловска.
Одлука за одобрено барање од проф. д-р Васо Талески.
Одлука за одобрено барање од проф. д-Р Дарко Бошнаковски.
Одлука за одобрено барање од асс. Верица Ивановска.
Одлука за одобрено барање од проф. д-р Цена Димова.
Одлука за одобрено барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
Одлука за одобрено барање од доц. д-р Невенка Величкова.
Одлука за одобрено барање од асс. Катарина Смилков.
Одлука за одобрено барање од асс. Даринка Ѓоргиева Ацкова.
Oдлука за известување за Научниот симпозиум „Медицина и
стоматологија базирана на докази“, кој ќе се одржи на ден 18.10.2014
година, како информација на веб-страницата на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип.
Oдлука за утврдување на износот од 1.400,00 денари за котизација
на слушачите на Научниот симпозиум Медицина и стоматологија
базирана на докази на ден 18.10.2014 година.
Oдлука за утврдување на висина на партиципација од 200 ЕВРА
за експо - штандови на фирми со стоматолошки материјали и
инструменти на Научниот симпозиум Медицина и стоматологија
базирана на докази на ден 18.10.2014 година.
Oдлука за утврдување на износот од 4.500,00 денари на хонорарот за
предавачите кои ќе земат учество на Научниот симпозиум Медицина
и стоматологија базирана на докази на ден 18.10.2014 година.
Oдлука за обезбедување на Мултимедијалниот центар на
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип за одржување на Научен
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симпозиум Медицина и стоматологија базирана на докази на ден
18.10.2014 година.
34. Oдлука за подготовка и изработка на печатен материјал, сертификати
за посетители и репрезентативен материјал (легитимација, тефтер,
пенкало и папка) за активните и пасивните учесници на Научниот
симпозиум Медицина и стоматологија базирана на докази на ден
18.10.2014 година.
35. Oдлука за покривање на трошоци за кафе пауза и ручек за предавачите
и почесните гости на Научниот симпозиум Медицина и стоматологија
базирана на докази на ден 18.10.2014 година.
36. Oдлука за обезбедување на превоз на релација Скопје – Штип –
Скопје, за 20 предавачи кои ќе земат учество на Научниот симпозиум
Медицина и стоматологија базирана на докази на ден 18.10.2014
година.
Дневен ред од 127. седница на ННС, одржана на 8.10.2014
година
1. Донесување Одлука за дополнување на покриеноста на наставата за
предметите од област Онкологија и Трансфузиологија.
2. Донесување Одлука за преземање на обврски од професори што
повеќе не се активни на ФМН.
3. Донесување Одлука за избор на нова рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања од областа Фармацевтска хемија и
Радиофармација.
4. Разгледување и одлучување по доставени барања, молби и пријави
за изработка на завршен испит/дипломски труд од студенти на прв
циклус студии.
5. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
Донесени одлуки од 127. седница на ННС
1. Одлука за дополнување на покриеноста на наставата за предметите
од област Онкологија и Трансфузиологија.
2. Одлука за преземање на обврски од професори што повеќе не се
активни на ФМН.
3. Одлука за избор на нова рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања од областите Фармацевтска хемија и Радиофармација.
4. Поединечни одлуки за студенти на прв циклус студии.
5. Одлука за исправка на техничка грешка во Одлука со деловоден број
2502-244/127 од 1.10.2014 година донесена по барање од студент
Мишко Попов.
6. Одлука за одобрено барање на проф. д-р Ленче Милошева.
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Дневен ред од 128. седница на ННС, одржана на 21.10.2014 година
Усвојување на Записник од 126. седница на Наставно-научен
совет
Усвојување на Записник од 127. седница на Наставно-научен
совет
1. Донесување Одлука по објавен реферат за избор на наставник во
сите звања за наставно-научна област епидемиологија и здравствена
статистика и информатика, во Универзитетски билтен со број 133.
2. Донесување Одлука по објавен реферат за избор на асистентдокторанд за научната област неврологија, во Универзитетски билтен
со број 133.
3. Донесување Одлука по објавен реферат за избор на наставник
во сите звања за наставно-научна област социјална фармација и
фармацевтска технологија, во Универзитетски билтен со број 133.
4. Донесување Одлука по објавен реферат за избор на асистент-докторанд
за научната област патолошка анатомија, во Универзитетски билтен
со број 133.
5. Донесување Одлука по објавен реферат за избор на асистентдокторанд за научната област кардиологија, во Универзитетски
билтен со број 133.
6. Донесување Одлука за измени и дополнувања на одлуката за
покриеност на настава на втор циклус специјалистички стручни
студии за учебната 2014/2015 година.
7. Донесување Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност за учебната 2014 – 2015 година.
8. Донесување Одлука за распишување на конкурс.
9. Донесување Одлука за покривање на трошоци за сместување на
проф. д-р Леила Краиџикова и проф. д-р Иван Топузов.
10. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот скрипта
со наслов извештајот-рецензијата на ракописот скрипта со наслов
„Скрипта по анатомија за студентите по оптометрија и очна оптика”
од доц. д-р Светлана Јовевска, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
11. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот практикум
со наслов „Практикум по анатомија за студентите по оптометрија
и очна оптика” од доц. д-р Светлана Јовевска, асс. д-р Светлана
Поповска и д-р Емилија Спасовска, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
12. Разгледување и одлучување по доставени молби и барања од студенти
на прв циклус студии.
13. Разгледување и одлучување по доставени молби и барања од студенти
на втор циклус специјалистички стручни студии:
- Извештај од комисијата за оценка на специјалистичкиот труд на
кандидат Дарко Плешкков ;
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-

Продолжување на рокот на студирање – Македонка Христова,
Михаил Шошкоски, Александар Миновски, Васка Стојкова,
Лидија Кочовска, Славица Атанасовска, Славица Јованова, Билјана
Демерџиева, Славица Матевска, Марија Митева.
- Барање за формирање комисија за оценка на специјалистички труд
кандидат Кети Јованова.
- Барање за формирање комисија за оценка на специјалистички труд
кандидат Драга Стоева.
- Извештај од комисијата за оценка на специјалистичкиот труд на
кандидат Никола Шариќ.
- Пријава на тема за изработка на специјалистички труд со наслов
„Рехабилитација на пациенти со кранијални повреди” на кандидат
Ристо Жаров.
- Пријава на тема за изработка на специјалистички труд со
наслов „КВАНТИФИКАЦИЈА И КВАЛИФИКАЦИЈА НА
МИКРОНУКЛЕУСИ ВО ЛИМФОЦИТИ КАЈ ПРОФЕСИОНАЛНО
ЕКСПОНИРАНИ ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ“ на кандидат
Бојана Недељковиќ .
- Пријава на тема за изработка на специјалистички труд со наслов
„ТЕРАПЕВТСКО ДЕЈСТВО НА КИНЕЗИТЕРАПИЈАТА КАЈ
ПАЦИЕНТИ СО ИЛИОТИБИЈАЛЕН СИНДРОМ“ од кандидат
Кети Атанасова.
- Пријава на тема за изработка на специјалистички труд со наслов
„ГЕНОТОКСИКОЛОШКИ СКРИНИНГ НА НОРМАЛНИТЕ И
ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ НА МИКРОНУКЛЕУСНИОТ ТЕСТ
ВО ЛИМФОЦИТИ КАЈ ЗДРАВА ХУМАНА ПОПУЛАЦИЈА“ од
кандидат Пале Ѓорѓиева.
- Барање за формирање комисија за оценка на специјалистички
труд на кандидат Лидија Тренчевска.
- Извештај од комисијата за оценка на специјалистичкиот труд на
Дарко Плешков.
14. Разгледување и одлучување по доставени барања од вработени.
Донесени одлуки од 128. седница на ННС
1. Предлог-одлука за избор на проф. д-р Милка Здравковска во редовен
професор за наставно-научна област епидемиологија и здравствена
статистика и информатика.
2. Одлука за избор на асс. Елена С. Јовева во асистент-докторанд за
научната област неврологија.
3. Одлука за избор на доц. д-р Бистра Ангеловска во вонреден професор
за наставно-научна област социјална фармација и фармацевтска
технологија.
4. Одлука за избор на асс. Александар Серафимов во асистент-докторанд
за научната област Патолошка анатомија.
5. Одлука за избор на асс. Гордана Камчева во асистент-докторанд за
научната област Кардиологија.
6. Одлука за измени и дополнувања на одлуката за покриеност на
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

настава на втор циклус специјалистички стручни студии за учебната
2014/2015 година.
Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и програма за
издавачка дејност за учебната 2014 – 2015 година.
Одлука за распишување на конкурс.
Одлука за покривање на трошоци за сместување на проф. д-р Леила
Краиџикова и проф. д-р Иван Топузов.
Одлука за усвојување на рецензија за скрипта со наслов „Скрипта по
анатомија за студентите по оптометрија и очна оптика” од доц. д-р
Светлана Јовевска.
Одлука за усвојување на рецензија за практикум со наслов „Практикум
по анатомија за студентите по оптометрија и очна оптика” од доц.
д-р Светлана Јовевска, асс. д-р Светлана Поповска и д-р Емилија
Спасовска.
Поединечни одлуки за студентите од прв циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на студент на втор
циклус студии Македонка Христова.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на студент на втор
циклус студии Михаил Шошкоски.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на студент на втор
циклус студии Александар Миновски.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на студент на втор
циклус студии Васка Стојкова.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на студент на втор
циклус студии Лидија Кочовска.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на студент на втор
циклус студии Славица Атанасовска.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на студент на втор
циклус студии Јованова Славица.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на студент на втор
циклус студии Билјана Демерџиева.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на студент на втор
циклус студии Славица Матевска.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на студент на втор
циклус студии Марија Митева.
Одлука за формирање на комисија за за оценка на специјалистички
труд, под наслов: „Постурален статус на учениците од I - VIII
одделение во општина Струмица во периодот од 2011 до 2012 година“
на кандидатот Драгана Стоева.
Одлука за формирање на комисија за за оценка на специјалистички
труд, под наслов: „Рехабилитација на пациенти со цервикобрахиален
синдром“ на кандидатот Лидија Тренчевска.
Одлука за формирање на комисија за за оценка на специјалистички
труд, под наслов: „Застапеност на деформитети на колена и стапала
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26.
27.

28.
29.

30.

31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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кај деца и младинци на возраст од 6-18 години во општина Струмица“
на кандидатот Кети Јованова.
Одлука за одбрана на специјалистички труд на кандидатот Никола
Шариќ под наслов: „Компарација на рехабилитацијата на пациенти со
цервикален синдром помеѓу Р. Македонија и Р. Хрватска“.
Одлука за одбрана на специјалистички труд на кандидатот Дарко
Плешков под наслов: „Деформитети на ’рбетниот столб кај децата и
нивна рехабилитација и третман во општина Штип во период од 20102012 година“.
Одлука за одбрана на специјалистички труд на кандидатот Влатко
Илиевски под наслов: „Рехабилитација на пациенти со хемилегија
како последица на мозочен удар“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Кети Атанасова под наслов: „Терапевтско дејство
Квантификација и квалификација на микронуклеуси во лимфоцити
кај професионално експонирани здравствени работници“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Пале Ѓорѓиева под наслов: „Генотоксиколошки
скрининг на нормалните и гранични вредности на микронуклеусниот
тест во лимфоцити кај здрава хумана популација“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Ристо Жаров под наслов: „Рехабилитација на
пациенти со краниоцеребрални повреди“
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Бојана Недељковиќ под наслов „Квантификација
и квалификација на микронуклеуси во лимфоцити кај професионално
експонирани здравствени работници“.
Одлука за активирање на студии на втор циклус за студент Лидија
Кочовска.
Одлука за одобрено барање од асс. Верица Ивановска.
Одлука за одобрено барање од проф. д-р Гордана Панова.
Одлука за одобрено барање од асс. Гордана Камчева.
Одлука за одобрено барање од доц. д-р Киро Папакоча.
Одлука за одобрено барање од доц. д-р Киро Папакоча.
Одлука за одобрено барање од лаб. м-р Марина Петрова.
Одлука за одобрено барање од проф. д-р Ленче Милошева.
Одлука за одобрено барање од виш пред. д-р Ленче Николовска.
Одлука за одобрено барање од асс. Тоше Крстев.
Одлука за одобрено барање од асс. Марија Караколевска Илова.
Одлука за усвојување на предлог - пријавата за финансирање на
научноистражувачкиот проект под наслов „Клинички релевантни
ризик фактори за суицид: Компарација помеѓу клиничка група
со пасивни суицидални идеи, со активни суицидални идеи и без
суицидални идеи“ од главен истражувач и раководител проф. д-р
Ленче Милошева.

Годишен извештај

Дневен ред од 129. седница на ННС, одржана на 5.11.2014 година
Усвојување на Записник од 128. седница на Наставно-научен
совет
1. Донесување Одлука за усвојување на Годишниот извештај за
работата на деканот на Факултетот за медицински науки за периодот
од 15.9.2013 година до 15.9.2014 година.
2. Донесување Одлука за распишување на конкурс.
3. Одлука за измена и дополнување на Правилникот за внатрешни
односи и работење на Факултет за медицински науки.
4. Разгледување и одлучување по барања, молби и пријави од студенти
на прв циклус студии.
5. Разгледување и одлучување по барања, молби и пријави од студенти
на втор циклус студии.
Разгледување и Донесување Одлука по извештај од комисијата за
специјалистичкиот труд на кандидат Лидија Тренчевска .
Разгледување и Донесување Одлука по извештај од комисијата за
специјалистичкиот труд на кандидат Кети Јованова.
Разгледување и Донесување Одлука по извештај од комисијата за
специјалистичкиот труд на Драгана Стоева.
Разгледување и Донесување Одлука по Пријава на тема и ментор
на кандидат Ирена Трајковска со наслов „Улогата на медицинска сестра
при оперативен зафат на лапароскопска холецистектомија“ - ментор доц.
Светлана Јовевска.
Разгледување и Донесување Одлука по Барање за формирање
комисија за оценка и одбрана на специјалистички труд на Ненад Митров,
„Рехабилитација на пациенти со синдром на горен екстремитет со метод
на TKM“.
Разгледување и Донесување Одлука по извештај од комисијата за
специјалистичкиот труд на кандидат Елица Спасковска.
6. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
Донесени одлуки од 129. седница на ННС
1. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на деканот
на Факултетот за медицински науки за периодот од 15.9.2013 година
до 15.9.2014 година.
2. Одлука за распишување на конкурс.
3. Одлука за дополнување на Правилникот за внатрешни односи и
работење на Факултет за медицински науки.
4. Поединечни одлуки по барања, молби и пријави од студенти на прв
циклус студии.
5. Одлука за усвојување на извештај од комисијата за специјалистичкиот
труд на кандидат Лидија Тренчевска и утврдување датум за одбрана.
6. Одлука за усвојување на извештај од комисијата за специјалистичкиот
труд на кандидат Кети Јованова и утврдување датум за одбрана.
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7. Одлука за усвојување на извештај од комисијата за специјалистичкиот
труд на Драгана Стоева и утврдување датум за одбрана.
8. Одлука за усвојување на Пријава на тема и ментор на кандидат Ирена
Трајковска со наслов „Улогата на медицинска сестра при оперативен
зафат на лапароскопска холецистектомија“.
9. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на специјалистички
труд на Ненад Митров, „Рехабилитација на пациенти со синдром на
горен екстремитет со метод на TKM“.
10. Одлука за усвојување на извештај од комисијата за специјалистичкиот
труд на кандидат Елица Спасковска и утврдување датум за одбрана.
11. Одлука за известување за Научниот симпозиум „Оклузална болест“,
кој ќе се одржи на ден 12.12.2014 година, како информација на вебстраницата на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
12. Одлука за утврдување на износот од 1.400,00 денари за котизација
на слушачите на Научниот симпозиум „Оклузална болест“ на ден
12.12.2014 година.
13. Одлука за обезбедување на мултимедијалниот центар на
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип за одржување на Научен
симпозиум Оклузална болест на ден 12.12.2014 година.
14. Одлука за подготовка и изработка на печатен материјал, сертификати
за посетители и репрезентативен материјал (легитимација, тефтер,
пенкало и папка) за активните и пасивните учесници на Научниот
симпозиум „Оклузална болест“ на ден 12.12.2014 година.
15. Одлука за покривање на трошоци за кафе пауза и ручек за предавачите
и почесните гости на Научниот симпозиум „Оклузална болест“ на
ден 12.12.2014 година.
16. Одлука за обезбедување на превоз на релација Скопје – Штип –
Скопје, за 9 предавачи кои ќе земат учество на Оклузална болест, кој
ќе се одржи на ден 12.12.2014 година.Трошоците за превоз паѓаат на
товар на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
17. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скриптата со наслов „Мануелна терапија и мобилизација
на периферни зглобови“, од авторите проф. д-р Лејла Краиџикова,
виш пред. д-р Ленче Николовска, асс. Тоше Крстев, асс. Данче
Василева и м-р Тамара Страторска
18. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скриптата со наслов „Мануелна терапија и мобилизација
на периферни зглобови“, од авторите проф. д-р Лејла Краиџикова,
виш пред. д-р Ленче Николовска, асс. Тоше Крстев, асс. Данче
Василева и м-р Тамара Страторска.
19. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот
за издавање на скриптата со наслов „Физикална медицина и
рехабилитација 1 и 2 (општ и специјален дел)“, од авторот виш пред.
д-р Ленче Николовска.
20. Одлука за обезбедување на превоз до СБХБ „Филип Втори“ во
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Скопје.
Дневен ред од 130. седница на ННС, одржана на 18.11.2014 година
Усвојување на Записник од 129. седница на Наставно-научен
совет
1. Донесување Одлука за избор на асистент-докторанд за научна област
фармацевтска ботаника и фармакогнозија на Факултет за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по објавен реферат
во Универзитетски билтен со број 135.
2. Донесување Одлука за избор на асистент-докторанд за научна
област дигестивна хирургија на Факултет за медицински науки
при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 135.
3. Донесување Одлука за избор на асистент-докторанд за научна
област стоматолошка протетика (двајца извршители) на Факултет
за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по
објавен реферат во Универзитетски билтен со број 135.
4. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Сексуално
преносливи заболувања” од доц. д-р Вело Марковски, Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
5. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Биофизика”
од доц. д-р Зденка Стојановска, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
6. Разгледување и одлучување по барања, молби и пријави од студенти
на прв циклус студии.
7. Разгледување и одлучување по барања, молби и пријави од студенти
на втор циклус студии.
8. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
Донесени одлуки од 130. седница на ННС
1. Одлука за избор на Викторија Максимова асистент-докторанд за
научна област фармацевтска ботаника и фармакогнозија на Факултет
за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по
објавен реферат во Универзитетски билтен со број 135.
2. Донесување Одлука за избор на Стефан Петровски асистентдокторанд за научна област дигестивна хирургија на Факултет за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по
објавен реферат во Универзитетски билтен со број 135.
3. Донесување Одлука за избор на Јулија Заркова асистент-докторанд
за научна област стоматолошка протетика на Факултет за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по објавен реферат
во Универзитетски билтен со број 135.
4. Донесување Одлука за избор на Катерина Златановска асистентдокторанд за научна област стоматолошка протетика на Факултет
за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по
објавен реферат во Универзитетски билтен со број 135.
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5. Одлука за прифаќање на рецензија на ракописот „Сексуално
преносливи заболувања” од доц. д-р Вело Марковски, Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип
6. Одлука за прифаќање на рецензија на ракописот „Биофизика” од доц.
д-р Зденка Стојановска, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип.
7. Одлука за не прифаќање на Барањето со дел. бр. 1505-22/92 поднесено
од студент Васка Гиова.
8. Одлука за не прифаќање на Барањето со дел. бр. 1505-22/91 поднесено
од студент Џејлан Максудова.
9. Одлука за прифаќање на Барањето со дел. бр. 1505-22/90 поднесено
од студент Десанка Јанева, вонреден студент на студиска програма за
медицински сестри/техничари, за активирање.
10. Предлог одлука за не признавање на испитите на студент Абдулах
Максути.
11. Одлука за прифаќање на тема и ментор за полагање на завршен испит/
дипломски труд на студент Анита Аспровска.
12. Одлука за прифаќање на тема и ментор за полагање на завршен испит/
дипломски труд на студент Јасмина Грчева.
13. Одлука за прифаќање на тема и ментор за полагање на завршен испит/
дипломски труд на студент Кристијан Јовановски.
14. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Ненад Митров.
15. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Галаба Вереса Димова.
16. Одлука за прифаќање на Барањето од Џоко Божиноски, студент
на втор циклус специјалистички стручни студии на Факултет за
медицински науки, за одобрување на продолжување на рокот за
завршување на студиите од втор циклус специјалистички стручни
студии.
17. Одлука по барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.
18. Одлука по барање од помл. асс. Софија Петковска.
19. Одлука по барање од лаб. Кирил Митевски.
20. Одлука по барање од лаб. Павле Апостолоски.
21. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на учебник со наслов „Неонатологија со нега на новородено
дете“, од авторите од авторите проф. д-р Елизабета Зисовска и асс.
Марија Димитровска.
22. Одлука за усвојување на барањето поднесено од главен истражувач
на научниот проект проф. д-р Ѓорѓи Шуманов за согласност на
проектот под назив „Евалуација на имунолошкиот статус во однос на
тетанусот кај различни возрасни групи на население“.
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Дневен ред од 131. седница на ННС, одржана на ден 11.12.2014
година
Усвојување на Записник од 130. седница на Наставно-научен
совет
1. Донесување Одлуки за прием на кандидати за упис на втор циклус
специјалистички стручни студии согласно објавената ранг листа на
кандидати за упис.
2. Дискусија по допис од Министерството за образование и наука на Р.
Македонија во врска со механизмите за одржување државен испит.
3. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Клиничка
кинезитерапија” од авторите виш пред. д-р Ленче Николовска,
асс. Тоше Крстев, асс. Данче Василева и м-р Тамара Страторска,
Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
4. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Мануелна
терапија и мобилизација на периферни зглобови” од авторите проф.
д-р Лејла Краиџикова, виш пред. д-р Ленче Николовска, асс. Тоше
Крстев, асс. Данче Василева и м-р Тамара Страторска, Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
5. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Физикална
медицина и рехабилитација 1 и 2 општ и специјален дел” од авторот
виш пред. д-р Ленче Николовска, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
6. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Практикум
по броматологија за фармацевти” од авторите доц. д-р Весна Костиќ и
асс. Катарина Смилков, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип.
7. Донесување Одлука за утврдување на кандидати по конкурс објавен
на 12.11.2014 година.
8. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно-научната област
Инструментална фармацевтска анализа.
9. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно-научната област
Трауматологија.
10. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област Онкологија.
11. Донесување Одлука за утврдување на кандидати по конкурс објавен
на 19.11.2014 година.
12. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно-научната област
Кинезиологија.
13. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област Интерна
медицина.
14. Донесување Одлука за распишување на конкурс.
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15. Донесување одлуки за обезбедување на превоз за реализација на
практична настава на студентите.
16. Разгледување и одлучување по барања, молби и пријави од студенти
на прв циклус студии.
17. Разгледување и одлучување по барања, молби и пријави од студенти
на втор циклус студии.
– Барање за формирање комисија за оценка на специјалистички труд
на Катерина Арсовска.
– Барање за формирање комисија за оценка на специјалистички труд
на Иванче Станков.
– Барање за формирање комисија за оценка на специјалистички труд
на Михаил Шишковски.
– Продолжување на рокот на студирање за студент на втор циклус
специјалистички стручни студии Јована Јордевска.
– Пријава на тема за специјалистички труд на Силвана Синокаповска –
Анализа на клиничките карактеристики и компликации кај пациенти
со бета таласемија во струмичкиот регион.
– Пријава на тема за специјалистички труд на Валентина Карафилоска
– Значење на акредитација на постапки во микробиолошка дијагноза
на колиформни бактерии во вода за пиење.
– Продолжување на рокот на студирање – Натка Спасова.
– Промена на ментор – Александра Миладинова – Анестезија и
мониторинг при ресекција на хепар.
– Барање за формирање комисија – Весна Стојкова.
18. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
Донесени одлуки од 131. седница на ННС
1. Поединечни одлуки за прием на кандидати за упис на втор циклус
специјалистички стручни студии согласно со објавената ранг-листа
на кандидати за упис.
2. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Клиничка
кинезитерапија” од авторите виш пред. д-р Ленче Николовска,
асс. Тоше Крстев, асс. Данче Василева и м-р Тамара Страторска,
Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
3. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Мануелна терапија
и мобилизација на периферни зглобови” од авторите проф. д-р Лејла
Краиџикова, виш пред. д-р Ленче Николовска, асс. Тоше Крстев, асс.
Данче Василева и м-р Тамара Страторска, Факултет за медицински
науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
4. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Физикална медицина
и рехабилитација 1 и 2 општ и специјален дел” од авторот виш пред.
д-р Ленче Николовска, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип.
5. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Практикум по
броматологија за фармацевти” од авторите доц. д-р Весна Костиќ и
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

асс. Катарина Смилков, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип.
Одлука за утврдување на кандидати по конкурс објавен на 12.11.2014
година.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област Инструментална
фармацевтска анализа.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област Трауматологија.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област Онкологија.
Одлука за утврдување на кандидати по конкурс објавен на 19.11.2014
година.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област Кинезиологија.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област Интерна медицина.
Одлука за распишување на конкурс.
Одлуки за обезбедување на превоз за реализација на практична
настава на студентите.
Поединечни одлуки по барања, молби и пријави од студенти на прв
циклус студии.
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд на
Катерина Арсовска .
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд на
Иванче Станков.
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд на
Михаил Шишковски.
Одлука за продолжување на рокот на студирање за студент на втор
циклус специјалистички стручни студии Јована Јордевска.
Одлука за прифаќање на Пријава на тема за специјалистички труд на
Силвана Синокаповска – Анализа на клиничките карактеристики и
компликации кај пациенти со бета таласемија во струмичкиот регион.
Одлука за прифаќање на Пријава на тема за специјалистички труд на
Валентина Карафилоска – Значење на акредитација на постапки во
микробиолошка дијагноза на колиформни бактерии во вода за пиење.
Одлука за продолжување на рокот на студирање – Натка Спасова.
Одлука за промена на ментор на студент на втор циклус студии
Александра Миладинова за тема со наслов Анестезија и мониторинг
при ресекција на хепар.
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд на
Весна Стојкова.
Одлука по барање од асс. Александар Серафимов.
Одлука по барање од асс. Гордана Камчева.
Одлука по барање од лаб. Марина Петрова.
Одлука по барање од лаб. Кирил Митевски.
Одлука за усвојување на Барањето број 0405-2/181 од 10.12.2014
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30.
31.
32.

33.

година, поднесено од главен истражувач на научниот проект проф.
д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
Одлука за усвојување на Барањето со број 0405-2/175 од 10.12.2014
година, поднесено од главен истражувач на научниот проект проф.
д-р Гордана Панова.
Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скриптата со наслов „Токсиколошка хемија“ од авторот
доц. д-р Весна Костиќ.
Одлука за промена на ракопис за учебник во ракопис за скрипта и
избор на рецензенти на ракописот за издавање на скриптата со наслов
„Физиологија за фармацевти“ од авторите проф. д-р Ицко Ѓоргоски и
асс. м-р Мире Спасов.
Одлука за давање согласност на насл. доц. д-р Марија Вавлукис
за вршење високообразовна дејност на трет циклус студии на
Технолошко – технички факултет во Велес при Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола.

Дневен ред од 132. седница на ННС, одржана на 16.12.2014 година
1. Донесување Одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
со број 137 од 01.12.2014 година за избор на наставник во сите звања
за наставно-научната област Фармацевтска хемија и радиофармација.
2. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Практикум
по токсиколошка хемија” од авторите асс. м-р Даринка Ѓоргиева
Ацкова и доц. д-р Весна Костиќ, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
3. Разгледување и одлучување по барања, молби и пријави од студенти
на прв циклус студии.
4. Разгледување и одлучување по барања, молби и пријави од студенти
на втор циклус студии.
5. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
Донесени одлуки од 132. седница на ННС
1. Предлог Одлука за избор на проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
за редовен професор по објавен реферат во Универзитетски билтен
со број 137 од 1.12.2014 година за наставно-научната област
Фармацевтска хемија и радиофармација.
2. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Практикум по
токсиколошка хемија” од авторите асс. м-р Даринка Ѓоргиева Ацкова
и доц. д-р Весна Костиќ, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип.
3. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус.
4. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за издавање
на скрипта со наслов „Клиничка фармација и фармакотерапија“, од
авторите доц. д-р Зорица Арсова Сарафиновска, проф. д-р Трајан
Балканов, м-р Марија Дарковска Серафимовска и асс. Верица
Ивановска.
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Дневен ред од 133. седница на ННС, одржана на 29.1.2015 година
Усвојување на Записник од 131. седница на Наставно-научен совет на
Факултетот за медицински науки
Усвојување на Записник од 132. седница на Наставно-научен совет на
Факултетот за медицински науки
7. Донесување Одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
со број 138 од 15.12.2014 година за избор на асистент-докторанд за
научната област педијатрија на Факултет за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
8. Донесување Одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
со број 138 од 15.12.2014 година за избор на асистент докторанд за
научната област онкологија на Факултет за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
9. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука за покриеност
на настава – за летен семестар во учебната 2014/2015 година.
10. Донесување Одлука за ангажирање на волонтери на ФМН во летен
семестар во учебната 2014-2015 година.
11. Донесување Одлука за склучување на договор со шест ординации за
одржување на вежби на прв циклус на студии.
12. Донесување Одлука за склучување на договор со заботехничка
лабораторија Дентолаб.
13. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот
„Неонатологија со нега на новородено дете” од авторите проф.
д-р Елизабета Зисовска и асс. Марија Димитровска, Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
14. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Практикум
по физиологија“ од авторите асс. м-р Мире Спасов и проф. д-р
Ицко Ѓоргоски, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце
Делчев” во Штип.
15. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот скрипта
„Физиологија за фармацевти“ од авторите проф. д-р Ицко Ѓоргоски
и асс. м-р Мире Спасов, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип.
16. Донесување Одлука за формирање на нова рецензентска комисија
за избор на наставник во сите звања за наставно научната област
офталмологија, по конкурс од 18.9.2014 година.
17. Донесување Одлука за распишување на конкурс.
18. Донесување Одлука за формирање на комисии за полагање на
одредени предмети.
19. Донесување Одлука за формирање на дисциплинска комисија за
студенти.
20. Донесување Одлука за утврдување на членови на ННС за зимскиот
семестар во учебната 2014/2015 година.
21. Разгледување и одлучување по барања, молби и пријави од студенти
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на прв циклус студии.
22. Разгледување и одлучување по барања, молби и пријави од студенти
на втор циклус студии.
- Разгледување и одлучување по Барање за формирање комисија за
оценка и одбрана на специјалистички труд на Ана Каменчева .
- Барање за формирање комисија за оценка и одбрана на специјалистички
труд на Џоко Божиновски.
- Разгледување и одлучување по доставен Извештај од комисија за
оценка на специјалистички труд на Михаил Шишковски.
- Разгледување и одлучување по доставен Извештај од комисија за
оценка на специјалистички труд на Весна Стојкова.
23. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
Донесени одлуки од 133. седница на ННС
1. Одлука за избор на асс. Марија Димитровска Иванова за избор на
асистент докторанд за научната област педијатрија на Факултет за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
2. Одлука за избор на асс. Марија Караколевска Илова за избор на
асистент докторанд за научната област онкологија на Факултет за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
1. Одлука за измена и дополнување на Одлука за покриеност на настава
за летен семестар во учебната 2014/2015 година.
2. Одлука за ангажирање на волонтери на ФМН во летен семестар во
учебната 2014-2015 година.
3. Одлука за склучување на договор со шест ординации за одржување
на вежби на прв циклус на студии.
4. Одлука за склучување на договор со заботехничка лабораторија
Дентолаб.
5. Одлука за усвојување на објавена рецензија на ракописот
„Неонатологија со нега на новородено дете” од авторите проф.
д-р Елизабета Зисовска и асс. Марија Димитровска, Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
6. Одлука за усвојување на објавена рецензија на ракописот „Практикум
по физиологија“ од авторите асс. м-р Мире Спасов и проф. д-р
Ицко Ѓоргоски, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце
Делчев” во Штип.
7. Одлука за усвојување на објавена рецензија на ракописот скрипта
„Физиологија за фармацевти“ од авторите проф. д-р Ицко Ѓоргоски
и асс. м-р Мире Спасов, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип.
8. Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно научната област офталмологија,
по конкурс од 18.9.2014 година.
9. Одлука за распишување на конкурс.
10. Одлука за формирање на комисии за полагање на одредени предмети.
11. Одлука за формирање на дисциплинска комисија за студенти.
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12. Одлука за утврдување на членови на ННС за зимскиот семестар во
учебната 2014/2015 година.
13. Поединечни одлуки по барања, молби и пријави од студенти на прв
циклус студии.
14. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на специјалистички
труд на Ана Каменчева.
15. Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на специјалистички
труд на Џоко Божиновски.
16. Одлука за усвојување на Извештај од комисија за оценка на
специјалистички труд на Михаил Шишковски.
17. Одлука за усвојување на Извештај од комисија за оценка на
специјалистички труд на Весна Стојкова.
18. Одлука за одобрено барање од асс. Верица Ивановска.
19. Одлука за одобрено барање од проф. д-р Дарко Бошнаковски.
20. Одлука за покривање на трошоци.
21. Одлука за дополнување на План и Програма за 2015 година.
22. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот
за издавање на практикум со наслов „Практикум по клиничка
фармација и фармакотерапија“, од авторот доц. д-р Зорица Арсова
Сарафиновска, проф. д-р Трајан Балканов, асс. м-р Марија Дарковска
Серафимовска и асс. м-р Верица Ивановска.
23. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на учебник со наслов „Метаболизам на лекови“, од авторите
проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска и асс. м-р Даринка Ѓоргиева
Ацкова.
Дневен ред од 134. седница на ННС, одржана на ден 24.2.2015
година
Усвојување на Записник од 133. седница на Наставно-научен совет на
Факултетот за медицински науки
1. Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Факултет за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип и усвојување на Изве
штајот за веродостојност на презентираните податоци за користење
на принципот на флексибилно работно време (ФРВ) од наставниците
на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип.
2. Донесување Одлука за утврдување на предлог на членови на
Универзитетски сенат од Факултет за медицински науки.
3. Донесување Одлука за избор на членови на комисија за спроведување
на постапка на тајно гласање за избор на двајца членови на
Универзитетскиот сенат.
4. Донесување Одлука за избор на членови на Универзитетскиот сенат.
5. Донесување на Одлуки за утврдување на бројот на студенти што треба
да се запишат на студиските програми на прв втор и трет циклус во
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учебната 2015/2016 година.
6. Донесување Одлука за зголемување на партиципацијата за студирање
на СП по општа медицина, како за редовни така и за студенти во квота
со кофинансирање.
7. Донесување предлог иницијатива за доделување Благодарница
од Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на Марија Денковска
Костуранова поради нејзиниот придонес и ангажман во развојот на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
8. Донесување Одлука за утврдување на кандидати по конкурс од 7-8
февруари 2015 година, објавен во дневните весници Нова Македонија,
Утрински весник и Коха.
9. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област Ортодонција
– еден извршител.
10. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на Асистент докторанд за научната област Ортодонција – еден
извршител.
11. Донесување Одлука за распишување на конкурс.
12. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
13. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус студии:
- Извештај од комисија за оценка на специјалистичкиот труд на Иванче
Станков ;
- Пријава на тема за специјалистички труд на Лимонка Стоименовска
„Крводарителство во општина Делчево во период од 2000 до 2014
година – анализа на бројот и структурата на крводарителите и
промотивните активности”.
14. Донесување Одлука за организирање авионски превоз за проф. д-р
Кнегиња Рихтер.
15. Разгледување и одлучување по барања од вработени.
Донесени oдлуки од 134. седница на ННС
1. Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно
време (ФРВ) од наставниците на Факултет за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип и усвојување на Извештајот за
веродостојност на презентираните податоци за користење на прин
ципот на флексибилно работно време (ФРВ) од наставниците на
Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип.
2. Одлука за утврдување на предлог на членови на Универзитетски
сенат од Факултет за медицински науки.
3. Одлука за избор на членови на комисија за спроведување на постапка
на тајно гласање за избор на двајца членови на Универзитетскиот
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сенат.
4. Одлука за избор на членови на Универзитетскиот сенат.
5. Одлуки за утврдување на бројот на студенти што треба да се запишат
на студиските програми на прв втор и трет циклус во учебната
2015/2016 година.
6. Одлука за зголемување на партиципацијата за студирање на СП по
општа медицина, како за редовни така и за студенти во квота со
кофинансирање.
7. Предлог иницијатива за доделување Благодарница од Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип на Марија Денковска Костуранова поради
нејзиниот придонес и ангажман во развојот на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
8. Одлука за утврдување на кандидати по конкурс од 7-8 февруари 2015
година, објавен во дневните весници Нова Македонија, Утрински
весник и Коха.
9. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област Ортодонција – еден
извршител.
10. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на асистент
докторанд за научната област Ортодонција – еден извршител.
11. Одлука за распишување на конкурс.
12. Поединечни одлуки и предлог мислења по доставени молби, барања и
пријави за одбрани од студенти на прв циклус студии.
13. Одлука за усвојување на Извештај од комисија за оценка на
специјалистичкиот труд на Иванче Станков.
14. Одлука за прифаќање на Пријава на тема за специјалистички труд
на Лимонка Стоименовска „Крводарителство во општина Делчево во
период од 2000 до 2014 година – анализа на бројот и структурата на
крводарителите и промотивните активности”.
15. Одлука за организирање авионски превоз за проф. д-р Кнегиња
Рихтер.
16. Одлука за одобрено барање поднесено од проф. д-р Бистра Ангеловска
за дополнување на план и програма за издавачка дејност за 2015
година.
17. Одлука за одобрено барање поднесено од проф. д-р Дарко
Бошнаковски.
18. Одлука за одобрено барање поднесено од проф. д-р Дарко
Бошнаковски.
19. Одлука за одобрено барање поднесено од проф. д-р Дарко
Бошнаковски.
20. Одлука за одобрено барање поднесено од проф. д-р Дарко
Бошнаковски.
21. Одлука за одобрено барање поднесено од доц. д-р Киро Папакоча.
22. Одлука за одобрено барање поднесено од доц. д-р Киро Папакоча.
23. Одлука за одобрено барање поднесено од проф. д-р Васо Талески.
24. Одлука за одобрено барање поднесено од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.
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25. Одлука за одобрено барање поднесено од доц. д-р Зденка Стојановска.
26. Одлука за одобрено барање поднесено од помл. асс. Софија Петковска.
27. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум со наслов „Практикум по фармацевтска
технологија 1“, од авторите проф. д-р Бистра Ангеловска, асс. д-р
Елена Дракалска и асс. м-р Александар Цветковски.
28. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта со наслов „ Аналитички методи за определување
на метаболити на лекови“, од авторите проф. д-р Емилија Јаневиќ
Ивановска и асс. д-р Даринка Ѓоргиева Ацкова.
29. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на учебник со наслов „Аптека и аптекарско работење“, од
авторите проф. д-р Бистра Ангеловска, асс. д-р Елена Дракалска и
асс. м-р Александар Цветковски.
Дневен ред од 135. седница на ННС, одржана на ден 10.3.2015
година
Усвојување на Записник од 134. седница на Наставно-научен совет на
Факултетот за медицински науки
16. Донесување Одлука за потврдување на изборот на член во наставно научниот совет од редот на соработниците на Факултет за медицински
науки.
17. Донесување Одлука за распишување на конкурс.
18. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот
„Токсиколошка хемија” од доц. д-р Весна Костиќ, Факултет
за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, во
Универзитетски Билтен со број 141 од 16.2.2015 година.
19. Донесување Одлука за доисплата на средства за реализирани вежби
во зимскиот семестар 2014-2015 на помл. асс. Дејан Шеќеринов,
вработен во Клиничка болница - Штип.
20. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
21. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички и академски студии.
– Извештај од комисија за оценка на специјалистички труд
“Сподилоартрозни промени на цервикален ‘рбет како причина
за појава на цервикобрахијален синдром” на кандидат Катерина
Арсовска.
– Извештај од комисија за оценка на специјалистички труд
“Рехабилитација на фрактури на колкот кај пациенти хоспитализирани
во геријатриска болница” на кандидат Џоко Божиновски.
– Пријава на тема за специјалистички труд на Даниела Јованчевска
„Нутритативниот статус и развојот на децата од 1-9 години во
општина Кочани” - ментор проф. д-р Гордана Панова.
– Барање за формирање комисија за оцена на специјалистички труд на
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Ивана Василева „Фертилни пореметување кај пациенти со неплодност
и ендометриоза”.
– Извештај од комисија за оценка на специјалистички труд
„Рехабилитација на деца и корекција на ‘рбетен столб на деца од 5 до
12 години во период од 2009 – 2012 година во општина Струмица” на
кандидат Ана Каменчева.
22. Разгледување и одлучување по доставени барања од вработени.
Донесени oдлуки од 135. седница на ННС
1. Одлука за потврдување на изборот на член во наставно-научниот
совет од редот на соработниците на Факултет за медицински науки.
2. Одлука за распишување на конкурс.
3. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот скрипта
„Токсиколошка хемија” од доц. д-р Весна Костиќ, Факултет
за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, во
Универзитетски билтен со број 141 од 16.2.2015 година.
4. Одлука за доисплата на средства за реализирани вежби во зимскиот
семестар 2014-2015 на помл. асс. Дејан Шеќеринов, вработен во
Клиничка болница Штип.
5. Поединечни одлуки за студенти на прв циклус студии.
6. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Катерина Арсовска
под наслов: „Спондилоатрозни промени во цервикален ’рбет како
причина за појава на цервикобрахиален синдром“.
7. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Џоко Божиновски
под наслов: „Рехабилитација на фрактури на колкот кај пациенти
хоспитализирани во геријатриска болница“.
8. Одлука за прифаќање на Пријавата на тема за специјалистички труд
на Даниела Јованчевска „Нутритативниот статус и развојот на децата
од 1-9 години во општина Кочани”.
9. Одлука за формирање комисија за оцена на специјалистички труд на
Ивана Василева „Фертилни пореметување кај пациенти со неплодност
и ендометриоза”.
10. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд „Рехабилитација на деца и корекција
на ‘рбетен столб на деца од 5 до 12 години во период од 2009 – 2012
година во општина Струмица” на кандидат Ана Каменчева.
11. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта со наслов „Фармацевтска технологија 1
– фармацевтско-технолошки операции“ од авторите проф. д-р
Бистра Ангеловска, асс. д-р Елена Дракалска, асс. м-р Александар
Цветковски.
12. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта со наслов „Оптички материјали за оптометристи“,
од авторите доц. д-р Зденка Стојановска и Марија Чекеровска.
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13. Одлука за склучување на Договори со ПЗУ заботехничка лабораторија
„Промедика Лаб“ - Скопје, ПЗУ заботехничка лабораторија „Ангел
Дентал Арт“ – Кочани и ПЗУ заботехничка лабораторија „Мартин
Сарашов“ - Скопје.
14. Одлука за дополнуивање на Одлука за усволување на годишен план и
програма за издавачка дејност за 2015 година.
15. Одлука за одобрено барање поднесено од асс. Ана Радеска Пановска.
16. Одлука за одобрено барање поднесено од лаборант Виолета Џидрова.
17. Одлука за одобрено барање поднесено од проф. д-р Ивона Ковачевска.
18. Одлука за одобрено барање поднесено од проф. д-р Цена Димова.
19. Одлука за одобрено барање поднесено од асс. Катaрина Златановска.
20. Одлука за одобрено барање поднесено од доц. д-р Киро Папакоча.
21. Одлука за одобрено барање поднесено од проф. д-р Ленче Милошева.
Дневен ред од 136. седница на ННС, одржана на ден 17.3.2015
година
1. Донесување Одлука за усвојување на Елаборатот за трет циклус на
студии на студиската програма Фармација, Модул: Аналитика на
лекови.
2. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Аналитички
методи за определување на метаболити на лекови” од авторите проф.
д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска и асс. д-р Даринка Ѓоргиева-Ацкова,
Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип,
во Универзитетски билтен 142.
3. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот ,,Клиничка
фармација и фармакотерапија - скрипта“ од авторите доц. д-р
Зорица Арсова-Сарафиновска, вонр. проф. Трајан Балканов, м-р
спец. Марија Дарковска-Серафимовска и м-р Верица Ивановска,
Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип,
во Универзитетски билтен 142.
Донесени oдлуки од 136. седница на ННС
1. Одлука за усвојување на Елаборатот за трет циклус на студии на
студиската програма Фармација, Модул: Аналитика на лекови.
2. Одлука за усвојување на извештајот - рецензијата за ракописот
скрипта „Аналитички методи за определување на метаболити на
лекови” од авторите проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска и асс.
д-р Даринка Ѓоргиева-Ацкова, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
3. Одлука за усвојување на извештајот - рецензијата за ракописот
скрипта ,,Клиничка фармација и фармакотерапија - скрипта“ од
авторите доц. д-р Зорица Арсова-Сарафиновска, вонр. проф. Трајан
Балканов, м-р спец. Марија Дарковска-Серафимовска и м-р Верица
Ивановска, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце
Делчев” во Штип.
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4. Поединечни одлуки за прифаќање на теми и ментори за студентите
на прв циклус студии.
5. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум со наслов „Пулмологија и фтизиологија“, од
авторот доц. д-р Љиљана Симоновска.
6. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта со наслов „Одбрани поглавја од пулмологија и
фтизиологија“, од авторот доц. д-р Љиљана Симоновска.
7. Одлука за покривање на трошоците за хотелско сместување за проф.
д-р Леила Краиџикова и проф. д-р Иван Топузов, за периодот од
30.3.2015 година до 5.4.2015 година.
8. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта со наслов „Оптички материјали за оптометристи“,
од авторите доц. д-р Зденка Стојановска и Марија Чекеровска.
9. Одлука за склучување на Договори со ПЗУ заботехничка лабораторија
„Промедика Лаб“ - Скопје, ПЗУ заботехничка лабораторија „Ангел
Дентал Арт“ – Кочани и ПЗУ заботехничка лабораторија „Мартин
Сарашов“ - Скопје.
10. Одлука за одобрено барање поднесено од лаборант Марија Штерјова.
11. Одлука за одобрено барање поднесено од проф. д-р Дарко
Бошнаковски.
Дневен ред од 137. седница на ННС, одржана на ден 2.4.2015
година
1. Усвојување на Записник од 135. седница на Наставно-научен совет на
Факултетот за медицински науки.
2. Усвојување на Записник од 136. седница на Наставно-научен совет на
Факултетот за медицински науки.
3. Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област кинезиологија по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 143.
4. Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања
за наставно-научната област ортодонција по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 143.
5. Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област инструментални фармацевтски анализи по
објавен реферат во Универзитетски билтен со број 143.
6. Донесување Одлука за покриеност на предмети.
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за реализација
на одредени предмети.
8. Донесување Одлука за усвојување на покриеност на настава и
ангажираноста на наставници во зимскиот и летниот семестар во
учебната 2014/2015 година на Факултетот за медицински науки на
студиска програма по Радиофармација на англиски јазик на втор
циклус академски студии.
9. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
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10. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички и академски студии
– Продолжување на рокот на студирање (прв пат) за Дарко Димоски;
– Продолжување на рокот на студирање (втор пат) за Дарко Димоски;
– Пријава на тема на Македонка Вуковиќ „Компарација меѓу општата
и спиналната анестезија при операција на ингвинална хернија на
Универзитетската клиника Св. Наум Охридски - Скопје за период
од септември до ноември 2014 година” и ментор проф. д-р Бистра
Ангеловска.
– Пријава на тема на Кристијан Николовски „Намалување на болката
со акупресура и ТУИНА кинеска масажа кај различни заболувања” и
ментор проф. д-р Лејла Карајџикова.
– Пријава на тема на Тања Донева „Застапеност на вродена пареза на
plexus brachialis во општина Штип и нивна рехабилитација” и ментор
д-р Ленче Николовска.
– Пријава на тема на Маријана Ѓорѓиева „Ефекти на кинезитерапијата
при рехабилитација на пациенти со Diabetes mellitus” и ментор д-р
Ленче Николовска.
11. Разгледување и одлучување по доставени барања од вработени.
Донесени oдлуки од 137. седница на ННС
1. Одлука за избор на виш пред. д-р Ленче Николовска во звање доцент
за наставно-научната област кинезиологија.
2. Одлука за избор на д-р Софија Царчева Шаља за доцент за наставнонаучната област ортодонција.
3. Одлука за избор на д-р Марија Петрушевска за доцент за наставнонаучната област инструментални фармацевтски анализи.
4. Одлука за измена и дополнување на одлуката за покриеноста на
наставата за зимски и летен семестар за учебната 2014/2015 година
на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип, со тоа што за сите предмети на кои предметен наставник е
назначен проф. д-р Стипица Поповски се назначува доц. д-р Софија
Царчева Шаља.
5. Одлука за измена и дополнување на одлуката за покриеноста на
наставата за зимски и летен семестар на студиските програми на втор
циклус специјалистички стручни студии и тоа секаде каде предметен
наставник е назначен проф. д-р Стипица Поповски, се брише и се
назначува доц. д-р Софија Царчева Шаља.
6. Одлука за формирање на комисија за реализација на одредени
предмети.
7. Одлука за формирање на комисија за реализација на одредени
предмети каде се ангажирани стручњаци од пракса.
8. Одлука за усвојување на покриеност на настава и ангажираноста на
наставници во зимскиот и летниот семестар во учебната 2014/2015
година на Факултетот за медицински науки на студиска програма по
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Радиофармација на англиски јазик на втор циклус академски студии.
9. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
10. Одлука за одобрено барање за продолжување на рокот за студирање
на втор циклус специјалистички стручни студии за студент Дарко
Димовски – прв пат.
11. Одлука за одобрено барање за продолжување на рокот за студирање
на втор циклус специјалистички стручни студии за студент Дарко
Димовски – втор пат.
12. Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат Македонка
Вуковиќ
13. Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат Кристијан
Николовски.
14. Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат Маријана
Ѓорѓиева.
15. Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат Минола
Пауновска.
16. Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат Надица Ристова.
17. Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат Сања Митева.
18. Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат Сибел Демири.
19. Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат Тања Донева.
20. Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат Тимко Нешковски.
21. Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички
стручен труд за кандидат Живка Михајловска.
22. Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички
стручен труд за кандидат Маринела Китевска.
23. Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички
стручен труд за кандидат Ристо Жаров.
24. Одлука за усвојување на извештај и утврдување на датум за одбрана
на специјалистички стручен труд кандидат Ивана Василева.
25. Одлука за исправка на техничка грешка во Одлука со дел. број 2502223/109 од 22.10.2013 година за усвојување годишна Програма и
План за издавачка дејност на Факултетот за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ за 2014 година.
26. одлука за покривање на трошоците за авионски билети, за проф. д-р
Кнегиња Рихтер и за проф. д-р Гинтер Никлевски
27. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум со наслов „Практикум со општи напатствија
за клинички преглед на интернистички болен пациент“, од авторите
доц. д-р Марија Вавлукис и асс. Гордана Камчева.
28. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум со наслов „Фармацевтска ботаника“, од
авторите проф. д-р Ленка Цветановска, асс. м-р Викторија Максимова
и асс. Ивана Јовановска Клинчарска, м-р Ана Цветановска.
29. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на учебник со наслов „Фармацевтска ботаника“, од авторите
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30.
31.
32.
33.
34.

проф. д-р Ленка Цветановска, асс. м-р Викторија Максимова, асс.
Ивана Јовановска Клинчарска и м-р Ана Цветановска.
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 Гордана Панова.
Одлука по барање од доц. д-р Киро Папакоча.
Одлука по барање од асс. Катерина Златановска.

Дневен ред од 138. седница на ННС, одржана на ден 23.4.2015
година
1. Усвојување на Записник од 137. седница на Наставно-научен совет на
Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука за утврдување на кандидати пријавени по
конкурс од 14-15 март 2015 година.
3. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област Биохемија и
Физиологија.
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно-научната област
Фармацевтска технологија и Социјална фармација.
5. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно-научната учната област
Радиобиологија.
6. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област Хемија.
7. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област Пулмологија
со фтизиологија и Геријатрија
8. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно-научната област
Кардиологија.
9. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на асистент-докторандза научната област Дентална патологија.
10. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот ,,Фармацевтска
технологија 1 - фармацевтско-технолошки операции” од авторите
проф. д-р Бистра Ангеловска, д-р Елена Дракалска и м-р Александар
Цветковски, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце
Делчев” во Штип.
11. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот ,,Практикум
по фармацевтска технологија 1” од авторите проф. д-р Бистра
Ангеловска, д-р Елена Дракалска и м-р Александар Цветковски,
Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
12. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Аптека
и аптекарско работење” од авторите проф. д-р Бистра Ангеловска,
д-р Елена Дракалска и м-р Александар Цветковски, Факултет за
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медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
13. Донесување Одлука за распишување на конкурс.
14. Донесување Одлука за доделување на привилегии по предметот
Психотерапија на студиска програма општа медицина 2009/2010.
15. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
16. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички и академски студии.
–

Доставен извештај од рецензентска комисија за кандидат Ристо
Жаров .
– Доставен извештај од рецензентска комисија за кандидат Маринела
Китевска.
– Доставено барање за формирање на комисија за оценка на
специјалистички труд на кандидат Гордана Петрова.
– Доставено барање за формирање на комисија за оценка на
специјалистички труд на кандидат Адријана Стојановска.
– Доставена Пријава за тема и ментор од кандидат Кика Тасева.
– Доставена Пријава за тема и ментор од кандидат Наталија Петрова.
– Доставена Пријава за тема и ментор од кандидат Ивана Михајлова.
17. Разгледување и одлучување по доставени барања од вработени.
Донесени oдлуки од 138. седница на ННС
1. Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс од 14-15
март 2015 година.
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област Биохемија и Физиологија.
3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно-научната област Фармацевтска
технологија и Социјална фармација.
4. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област Радиобиологија.
5. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област Хемија.
6. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно-научната област Пулмологија
со фтизиологија и Геријатрија.
7. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област Кардиологија.
8. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистентдокторандза научната област Дентална патологија.
9. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот скрипта
„Фармацевтска технологија 1 - фармацевтско-технолошки операции”
од авторите проф. д-р Бистра Ангеловска, д-р Елена Дракалска и м-р
Александар Цветковски, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип.
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10. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот практикум
,,Практикум по фармацевтска технологија 1” од авторите проф.
д-р Бистра Ангеловска, д-р Елена Дракалска и м-р Александар
Цветковски, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце
Делчев” во Штип.
11. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот учебник „Аптека
и аптекарско работење” од авторите проф. д-р Бистра Ангеловска,
д-р Елена Дракалска и м-р Александар Цветковски, Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
12. Одлука за распишување на конкурс.
13. Одлука за доделување на привилегии по предметот Психотерапија на
студиска програма општа медицина 2009/2010.
14. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
15. Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов: „Кинезитерапевтски средства и методи за превенција
и рехабилитација на остеопороза“ на кандидатот Андријана
Стојановска.
16. Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
под наслов:„Акупресурата како алтернативен начин за превенција и
лекување на дискус хернија“ на кандидатот Гордана Петрова.
17. Одлука за усвојување на извештај и утврдување на датум за одбрана
на специјалистички стручен труд кандидат Ристо Жаров.
18. Одлука за усвојување на извештај и утврдување на датум за одбрана
на специјалистички стручен труд кандидат Маринела Китевска.
19. Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат Ивана Михајлова.
20. Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат Кика Тасева.
21. Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат Наталија Петрова.
22. Одлука за покривање на трошоците за превоз на релација Штип
– Струмица – Штип за 30 учесници, вработени на Факултет за
медицински науки, СП Дентална медицина и студенти, поради учество
на 22. Меѓународен научен студентски Конгрес, кој ќе се одржи во
Струмица.
23. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум со наслов „Пулмологија и фтизиологија“, од
авторите доц. д-р Љиљана Симоновска и др. Сања Балџиева.
24. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта со наслов „Одбрани поглавја од Пулмологија и
фтизиологија“, од авторите доц. д-р Љиљана Симоновска и др. Сања
Балџиева.
25. Одлука по барање од проф. д-р Бистра Ангеловска.
26. Одлука по барање од проф. д-р Бистра Ангеловска.
27. Одлука по барање од проф. д-р Васо Талески.
28. Одлука по барање од проф. д-р Цена Димова.
29. Одлука по барање од асс. Викторија Максимова.
30. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување на
покриеност на наставата во зимскиот и летниот семестар во учебната
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2014/2015 година на Факултетот за медицински науки на студиските
програми на втор циклус специјалистички стручни студии.
Дневен ред од 139. седница на ННС, одржана на ден 5.5.2015
година
1. Усвојување на Записник од 138. седница на Наставно-научен совет на
Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука за утврдување на предлог кандидат за избор на
ректор на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
3. Донесување Одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
со број 145 од 1.4.2015 година за избор на асистент-докторандза
научната област ортодонција.
4. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Клиничка
фармација и фармакотерапија - практикум” од доц. д-р Зорица
Арсова-Сарафиновска, вонр. проф. д-р Трајан Балканов, м-р спец.
Марија Дарковска Серафимовска и м-р Верица Ивановска,Факултет
за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
5. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Одбрани
поглавја од пулмологија и фтизиологија” од доц. д-р Љиљана
Симоновска и д-р Сања Балџиева, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
6. Донесување Одлука за стручна посета на студенти од студиската
програма по општа медицина за двонеделен престој на клиниките на
Државниот медицински универзитет во Самара, Русија.
7. Донесување Одлука за распишување на конкурс.
8. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
9. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички стручни и академски студии.
10. Разгледување и одлучување по доставени барања од вработени.
Донесени oдлуки од 139. седница на ННС
1. Одлука за утврдување на предлог-кандидат за избор на ректор на
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Одлука за избор на Ана Радеска Пановска за асистент-докторандза
научната област ортодонција.
3. Одлука за усвојување на објавена рецензија на ракописот практикум
„Клиничка фармација и фармакотерапија - практикум” од доц. д-р
Зорица Арсова-Сарафиновска, вонр. проф. д-р Трајан Балканов, м-р
спец. Марија Дарковска Серафимовска и м-р Верица Ивановска,
Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
4. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот скрипта „Одбрани
поглавја од пулмологија и фтизиологија” од доц. д-р Љиљана
Симоновска и д-р Сања Балџиева, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
5. Одлука за стручна посета на студенти од студиската програма по
општа медицина за двонеделен престој на клиниките на Државниот
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медицински универзитет во Самара, Русија.
6. Одлука за распишување на конкурс.
7. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
8. Одлука за усвојување на извештај и утврдување на датум за одбрана
на специјалистички стручен труд на кандидат Андријана Стојановска.
9. Одлука за усвојување на извештај и утврдување на датум за одбрана
на специјалистички стручен труд на кандидат Гордана Петрова.
10. Одлука за усвојување на извештај и утврдување на датум за одбрана
на специјалистички стручен труд на кандидат Живка Михајловска.
11. Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат Александар
Трајчевски.
12. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот
практикум Болести на очи – за оптометристи“ од авторот д-р Невенка
Лабан Гучева.
13. Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот скрипта
Болести на очи – за оптометристи“ од авторот д-р Невенка Лабан
Гучева.
14. Одлука по барање од проф. д-р Гордана Панова.
15. Одлука по барање од проф. д-р Гордана Панова.
16. Одлука по барање од проф. д-р Ѓорѓи Шуманов.
17. Одлука по барање од проф. д-р Цена Димова.
18. Одлука по барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
19. Одлука по барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
20. Одлука за замена на член во Комисијата за проверка на постојните
учебници од македонски автори кои се користат на Факултетот за
медицински науки на студиска програма по дентална медицина.
21. Одлука за исплата на средства за реализирани вежби во зимскиот
семестар 2014-2015 на Елена Вчкова.
Дневен ред од 140. седница на ННС, одржана на ден 26.5.2015
година
1. Усвојување на Записник од 139. седница на Наставно-научен совет на
Факултетот за медицински науки.
2. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
3. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички стручни и академски студии.
- Пријава на тема за специјалистички труд на Марија Волчева со
наслов „Третман на пациенти со лумбален синдром со методи
на Традиционална кинеска медицина” (ментор доц. д-р Ленче
Николовска).
- Пријава на тема за специјалистички труд на Енис Иревул со наслов
„Улога на кинезитерапијата при рехабилитација на пациентите со
мозочен удар” (ментор доц. д-р Ленче Николовска).
- Пријава на тема за специјалистички труд на Алиџан Мерџан со наслов
„Рехабилитација на пациенти со повреди на коленото” (ментор доц.
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д-р Ленче Николовска).
4. Разгледување и одлучување по доставени барања од вработени.
Донесени oдлуки од 140. седница на ННС
1. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
2. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Алиџан Мерџан.
3. Одлука за прифаќање пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Енес Иревул.
4. Одлука за прифаќање пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Марија Волчева.
5. Одлука за прифаќање пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Зоран Николовски.
6. Одлука за прифаќање пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Снежана Цветковска Николовска.
7. Одлука за усвојување на покриеноста на наставата за прв циклус
на студии (зимски и летен семестар) за учебната 2015/2016 година
на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип.
8. Одлука за формирање на Комисии за предметите за кои во летниот
семестар 2014/2015 година се ангажирани експерти од пракса и тоа
на студиска програма по стоматологија и студиска програма по забен
техничар протетичар.
9. Одлука за превземање на обврски и внесување на податоци во
електронскиот систем за реализирани турнуси од 12 семестар, СП
општа медицина.
10. Одлука по барање од проф. д-р Васо Талески.
11. Одлука по барање од проф. д-р Дарко Бошнаковски.
12. Одлука по барање од проф. д-р Ивона Ковачевска.
13. Одлука по барање од проф. д-р Ивона Ковачевска.
14. Одлука по барање од проф. д-р Милка Здравковска.
15. Одлука по барање од доц. д-р Киро Папакоча.
16. Одлука по барање од помл. асс. Елена Дракалска.
17. Одлука за одобрување на користење на дел од инвентарот (шкафови,
бироа и столици) кои припаѓаат на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип на Единицата за интензивно лекување и одделот за анестезија и
реанимација на Клиничка болница во Штип.
18. Одлука за одобрување на превоз за реализација на професионална
пракса во АД Реплек фарм Скопје, за студентите од студиска
програма по фармација, десетти семестар.
Дневен ред од 141. седница на ННС, одржана на ден 9.6.2015
година
23. Усвојување на Записник од 140. седница на Наставно-научен совет на
Факултетот за медицински науки
24. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Оптички
материјали за оптометристи” од авторите доц. Зденка Стојановска и
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25.

26.
27.
28.
29.
-

30.

асс. Марија Чекеровска, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип.
Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Пулмологија
и фтизиологија” од авторките насл. доц. д-р Љиљана Симоновска и
д-р Сања Балџиева, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип.
Донесување Одлука за ангажирање на визитинг професор д-р
Адриано Дуати.
Донесување Одлука за распишување на конкурс.
Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички стручни и академски студии.
Барање за активирање на студиите од студент Димитар Маневски.
Пријава на тема за специјалистички труд на студент Жаклина
Кочова со наслов „Нега и третман на пациенти со цереброваскуларни
заболувања во период од 2010 - 2014 во општина Велес” (предлог
ментор проф. д-р Гордана Панова).
Разгледување и одлучување по доставени барања од вработени.

Донесени oдлуки од 141. седница на ННС
1. Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот
скрипта „Оптички материјали за оптометристи” од авторите доц.
Зденка Стојановска и асс. Марија Чекеровска.
2. Одлука за усвојување на извештајот-рецензијата на ракописот
практикум „Пулмологија и фтизиологија” од авторките насл. доц. д-р
Љиљана Симоновска и д-р Сања Балџиева.
3. Одлука за усвојување на иницијативата за ангажирање на визитинг
професор на проф. д-р Адриано Дуати на Факултет за медицински
науки, за учебната 2015/2016 година, за наставно-научната област
Радиофармацевтска хемија и Нуклеарна медицина, поднесена од
страна на проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
4. Одлука за распишување на конкурс.
5. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
6. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Жаклина Кочова.
7. Одлука за активирање на студии на втор циклус специјалистички
стручни студии на кандидат Димитар Маневски
8. Одлука за распишување на конкурс за за прием на кандидати за
специјализација.
9. Одлука по барање од лаб. Марија Штерјова.
10. Одлука за дополнување на Одлуката со дел. број 2502-269/36 од
21.10.2014 година за усвојување на предлог годишен план и програма
за издавачка дејност на Факултет за медицински науки за 2014/2015
година.
11. Одлука за одобрување на превоз за потребите за реализација на
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теренска настава во природа по предметот Фармацевтска ботаника.
Дневен ред од 142. седница на ННС, одржана на ден 24.6.2015
година
1. Усвојување на Записник од 142. седница на Наставно-научен совет на
Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс
објавен на ден 3.6.2015 година во дневните весници Нова Македонија,
Утрински весник и Коха.
3. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно-научната област
Трауматологија по објавен конкурс на ден 3.6.2015 година во дневните
весници Нова Македонија, Утрински весник и Коха.
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област Урологија
по објавен конкурс на ден 3.6.2015 година во дневните весници Нова
Македонија, Утрински весник и Коха.
5. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област Педијатрија
по објавен конкурс на ден 3.6.2015 година во дневните весници Нова
Македонија, Утрински весник и Коха.
6. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област Клиничка
фармација по објавен конкурс на ден 3.6.2015 година во дневните
весници Нова Македонија, Утрински весник и Коха.
7. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на асистент докторанд за научната област Превентивна стоматологија
и Детска стоматологија по објавен конкурс на ден 3.6.2015 година во
дневните весници Нова Македонија, Утрински весник и Коха.
8. Донесување Одлука за формирање комисии за упис на студенти во
учебната 2015/2016 година на прв циклус студии.
9. Донесување Одлука за дополнување на одлуката за распишување на
конкурс за прием на кандидати за специјализации.
10. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Болести на
очи – за оптометристи” од д-р Невенка Лабан-Гучева, Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип
11. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Болести на
очи - за оптометристи (практикум)” од д-р Невенка Лабан-Гучева,
Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
12. Донесување Одлука за ангажирање на визитинг професор д-р Нил Г.
Хартман.
13. Донесување Одлука по Елаборат за трет циклус на студии на
студиската програма Фармацевтски науки.
14. Донесување Одлука за распишување на конкурс.
15. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
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16. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички стручни и академски студии.
– Пријава на тема на специјалистички труд со наслов „Застапеност на
епилепсии во детска возраст на ниво на Општина Прилеп од 2012 до
2014 година” на Жане Митреска – специјализација за рехабилитација
на деца и корекција на телесни деформитети (предлог ментор проф.
д-р Гордана Панова).
– Пријава на тема на специјалистички труд со наслов „Постапки,
превенција и лекување на акутен миокарден инфаркт во период
од 2012 – 2014 година на Клиниката за кардиологија - Скопје” на
Сузана Петковска – специјализација за интензивна нега (предлог
ментор проф. д-р Гордана Панова).
– Пријава на тема на специјалистички труд со наслов „Нега на
критични болни со мозочен удар” на Васка Стојанова Роглева
– специјализација за интензивна нега (предлог ментор проф. д-р
Гордана Панова).
– Пријава на тема на специјалистички труд со наслов „Превенција
на инсомнија кај психијатриски пациент” на Дарко Димовски –
специјализација за ментално здравје (предлог ментор проф. д-р
Кнегиња Рихтер)
– Пријава на тема на специјалистички труд со наслов „Промена на
крвните лактати при ергометриско тестирање кај професионални
фудбалери за време на една натпреварувачка сезона” на Драгица
Близнаковска Станчев – специјализација за хемиско-биохемиска
лабораторија (предлог ментор проф. д-р Ицко Ѓоргоски).
– Барање за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички труд со наслов „Аспекти на социјална медицина во
превенција на наркоманијата” на Самедин Шемоски - специјализација
за хемиско-биохемиска лабораторија (ментор доц. д-р Даниела
Јаниќевиќ Ивановска).
– Извештај од комисија за оцена на специјалистичкиот труд со наслов
„Обезбедување на дишен пат во тек на анестезија” на Јане Маноилов
- специјализација за анестезија (комисија во состав проф. д-р Милка
Здравковска, проф. д-р Јордан Нојков, доц. д-р Вело Марковски).
17. Разгледување и одлучување по доставени барања од вработени.
Донесени oдлуки од 142. седница на ННС
1. Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс објавен на
ден 3.6.2015 година во дневните весници Нова Македонија, Утрински
весник и Коха.
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област Трауматологија по објавен
конкурс на ден 3.6.2015 година во дневните весници Нова Македонија,
Утрински весник и Коха.
3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно-научната област Урологија по
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4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

објавен конкурс на ден 3.6.2015 година во дневните весници Нова
Македонија, Утрински весник и Коха.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно-научната област Педијатрија по
објавен конкурс на ден 3.06.2015 година во дневните весници Нова
Македонија, Утрински весник и Коха.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област Клиничка фармација по
објавен конкурс на ден 3.6.2015 година во дневните весници Нова
Македонија, Утрински весник и Коха.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на асистент
докторанд за научната област Превентивна стоматологија и Детска
стоматологија по објавен конкурс на ден 3.6.2015 година во дневните
весници Нова Македонија, Утрински весник и Коха.
Одлука за формирање комисии за упис на студенти во учебната
2015/2016 година на прв циклус студии.
Одлука за дополнување на одлуката за распишување на конкурс за
прием на кандидати за специјализации.
Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Болести на очи – за
оптометристи” од д-р Невенка Лабан-Гучева, Факултет за медицински
науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Болести на очи - за
оптометристи (практикум)” од д-р Невенка Лабан-Гучева, Факултет
за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
Одлука за ангажирање на визитинг професор д-р Нил Г. Хартман.
Одлука за усвојување на Елаборат за трет циклус на студии на
студиската програма Фармацевтски науки.
Одлука за распишување на конкурс.
Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Жане Митреска.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Сузана Петковска.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Васка Стојанова Роглева.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Дарко Димовски.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Драгица Близнаковска Станчев.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички труд со наслов „Аспекти на социјална медицина во
превенција на наркоманијата” на Самедин Шемоски.
Одлука за усвојување на Извештај од комисија за оцена на
специјалистичкиот труд со наслов „Обезбедување на дишен пат во
тек на анестезија” на Јане Маноилов.
Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
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23. Одлука по барање од проф. д-р Ленче Милошева.
24. Одлука по барање од асс. д-р Катарина Смилков.
25. Одлука за започнување на постапка за зачленување во Европската
асоцијација на факултети по фармација.
26. Одлука за назначување на рецензенти за рецензирање на ракописот
за издавање на практикум со наслов „Прирачник за нумерички вежби
по Биофизика“ од авторите доц. д-р Зденка Стојановска и м-р Елена
Вчкова Бебековска.
27. Одлука за назначување на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум со наслов „Клиничка биохемија“ од авторите
доц. д-р Данијела Јаниќевиќ Ивановска и м-р Марија Атанасова.
28. Одлука за назначување на рецензенти за рецензирање на ракописот
за издавање на скрипта со наслов „Клиничка биохемија“ од авторите
доц. д-р Данијела Јаниќевиќ Ивановска и м-р Марија Атанасова.
Дневен ред од 143. седница на ННС, одржана на ден 1.7.2015
година
1. Усвојување на Записник од 142. седница на Наставно-научен совет на
Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука за утврдување на кандидати пријавени по
конкурс објавен на ден 22.6.2015 година во дневните весници Нова
Македонија, Утрински весник и Коха.
3. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област Радиологија
по објавен конкурс на ден 22.6.2015 година во дневните весници Нова
Македонија, Утрински весник и Коха.
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно-научната област
Ендокринологија и заболување на метаболизмот по објавен конкурс
на ден 22.6.2015 година во дневните весници Нова Македонија,
Утрински весник и Коха.
5. Донесување Одлука за дополнителна исплата во износ од 20.000,00
денари за пензионираните професори ангажирани како стручњаци од
пракса во летниот семестар од учебната 2014/2015 година и тоа:
– проф. д-р Јордан Нојков
– проф. д-р Ерол Шабанов
– проф. д-р Драгољуб Велески
– проф. д-р Стојмир Петров
– проф. д-р Никола Камчев.
6. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
7. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
студенти на втор циклус студии.
– Пријава на тема на кандидат Јулија Владикова – „Употреба на
различни подвижни забни трупчиња при изработка на работни модели
во стоматолошка протетика” (ментор проф. д-р Цена Димова).
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–

Пријава на тема на кандидат Хадис Арсланов – „Влијание на техниката
на подготовка на гипс врз прецизноста на работниот модел” (ментор
проф. д-р Цена Димова).
8. Разгледување и одлучување по доставени барања од вработени.
Донесени oдлуки од 143. седница на ННС
1. Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс објавен на
ден 22.6.2015 година во дневните весници Нова Македонија, Утрински
весник и Коха.
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно-научната област Радиологија по
објавен конкурс на ден 22.6.2015 година во дневните весници Нова
Македонија, Утрински весник и Коха.
3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област Ендокринологија и
болести на метаболизмот по објавен конкурс на ден 22.6.2015 година
во дневните весници Нова Македонија, Утрински весник и Коха.
4. Одлука за дополнителна исплата во износ од 20.000,00 денари за
пензионираните професори ангажирани како стручњаци од пракса во
летниот семестар од учебната 2014/2015 година.
5. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
6. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Јулија Владикова.
7. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Хадис Арсланов.
8. Одлука по барање од проф. д-р Татјана Рушковска.
Дневен ред од 144. седница на ННС, одржана на ден 15.7.2015
година
1. Усвојување на Записник од 143. седница на Наставно-научен совет на
Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука за започнување постапка за избор на декан на
Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.
Донесени oдлуки од 144. седница на ННС
1. Одлука за започнување постапка за избор на декан на Факултетот за
медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
3. Одлука по барање од асс. д-р Даринка Ѓоргиева Ацкова.
4. Одлука по барање од асс. д-р Катарина Смилков.
5. Одлука по барање од асс. д-р Даринка Ѓоргиева Ацкова.
6. Одлука по барање од асс. д-р Катарина Смилков.
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Дневен ред од 145. седница на ННС, одржана на ден 19.8.2015
година
1. Усвојување на Записник од 144. седница на Наставно-научен совет на
Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука за утврдување на покриеност на наставата за
втор циклус студии во учебната 2015/2016 година.
3. Донесување Одлука за утврдување на покриеност на наставата за
трет циклус студии во учебната 2015/2016 година.
Донесени oдлуки од 145. седница на ННС
1. Одлука за утврдување на покриеност на наставата за втор циклус
студии во учебната 2015/2016 година.
2. Одлука за ангажираност на проф. д-р Ленче Милошева на
Универзитетски изборен предмет
Развојна психологија со
код UGD202912на втор циклус студии.
3. Одлука за утврдување на покриеност на наставата за трет циклус
студии во учебната 2015/2016 година.
4. Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
5. Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
6. Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
7. Одлука по барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска
8. Одлука по барање од проф. д-р Васо Талески.
9. Одлука по барање од доц. д-р Вело Марковски.
10. Одлука по барање од асс. д-р Катарина Смилков.
11. Одлука по барање од асс. д-р Даринка Ѓоргиева Ацкова.
12. Одлука за формирање рецензентска комисија за рецензирање на
научна монографија од авторот проф. д-р Цена Димова, со наслов
„Фибринолиза и орална хирургија“.
Дневен ред од 146. седница на ННС, одржана на ден 25.8.2015
година
1. Усвојување на Записник од 145. седница на Наставно-научен совет на
Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука за утврдување на еден или повеќе кандидати за
избор на декан на Факултет за медицински науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип.
3. Донесување Одлука за утврдување на предлог кандидати за избор на
проректори на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
4. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област фармацевтска технологија и социјална фармација
на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” во
Штип, по објавен реферат во Универзитетски билтен со број 150.
5. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област биохемија и физиологија на Факултет за медицински

692

Годишен извештај

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по објавен реферат
во Универзитетски билтен со број 150.
Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за
наставно-научната област хемија на Факултет за медицински науки
при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 150.
Донесување Одлука за избор на асистент-докторанд за научната
област дентална патологија на Факултет за медицински науки
при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 151.
Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област радиобиологија на Факултет за медицински науки
при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 151.
Донесување Одлука по Елаборат за трет циклус студии на студиска
програма по општа медицина „Базични и клинички истражувања во
медицината“.
Донесување Одлука за распишување конкурс.
Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот
„Фармацевтска ботаника“ (учебник) од авторите проф. д-р Ленка
Цветановска, асс. м-р Викторија Максимова, м-р Ивана ЈовановскаКлинчарска и м-р Ана Цветановска, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот
„Фармацевтска ботаника“ (практикум) од авторите проф. д-р Ленка
Цветановска, асс. м-р Викторија Максимова, м-р Ивана ЈовановскаКлинчарска и м-р Ана Цветановска, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Практикум
со општи напатствија за клинички преглед на интернистички болен
пациент” од доц. д-р Марија Вавлукис и асс. д-р Гордана Камчева,
Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички стручни и академски студии.
Разгледување и одлучување по доставени барања од вработени.

Донесени oдлуки од 146. седница на ННС
1. Одлука за утврдување на еден кандидати, проф. д-р Рубин Гулабоски
за избор на декан на Факултет за медицински науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип.
2. Одлука за утврдување на предлог кандидати за избор на проректори
на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
3. Одлука за избор на д-р Елена Дракалска за доцент за наставнонаучната област фармацевтска технологија и социјална фармација
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8.
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10.

11.
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15.
16.
17.
18.
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на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” во
Штип, по објавен реферат во Универзитетски билтен со број 150.
Одлука за избор на д-р Мире Спасов за наставно-научната област
биохемија и физиологија на Факултет за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 150.
Донесување Одлука за избор на д-р Даринка Ѓоргиева Ацкова за
доцент за наставно-научната област хемија на Факултет за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по објавен реферат
во Универзитетски билтен со број 150.
Одлука за избор на Наташа Денкова за асистент-докторанд за
научната област дентална патологија на Факултет за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по објавен реферат
во Универзитетски билтен со број 151.
Одлука за избор на д-р Катарина Смилков за доцент за наставнонаучната област радиобиологија на Факултет за медицински науки
при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 151.
Одлука за усвојување на Елаборат за трет циклус студии на студиска
програма по општа медицина „Базични и клинички истражувања во
медицината“.
Одлука за распишување конкурс
Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Фармацевтска
ботаника“ (учебник) од авторите проф. д-р Ленка Цветановска, асс.
м-р Викторија Максимова, м-р Ивана Јовановска-Клинчарска и м-р
Ана Цветановска, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце
Делчев” во Штип.
Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Фармацевтска
ботаника“ (практикум) од авторите проф. д-р Ленка Цветановска,
асс. м-р Викторија Максимова, м-р Ивана Јовановска-Клинчарска и
м-р Ана Цветановска, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип.
Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Практикум со
општи напатствија за клинички преглед на интернистички болен
пациент” од доц. д-р Марија Вавлукис и асс. д-р Гордана Камчева,
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 документи од студенти на втор
циклус специјалистички стручни и академски студии
Одлука по барање од проф. д-р Бистра Ангеловска.
Одлука по барање од проф. д-р Дарко Бошнаковски.
Одлука по барање од проф. д-р Дарко Бошнаковски.
Одлука по барање од проф. д-р Ленче Милошева.

Годишен извештај

Дневен ред од 147. седница на ННС, одржана на ден 2.9.2015
година
1. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област ендокринологија и заболување на метаболизмот на
Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” во
Штип, по објавен реферат во Универзитетски билтен со број 152.
2. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област кардиологија на Факултет за медицински науки
при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 152.
3. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област педијатрија на Факултет за медицински науки
при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 152.
4. Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања
за наставно-научните области пулмологија со фтизиологија и
геријатрија на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце
Делчев” во Штип, по објавен реферат во Универзитетски билтен со
број 152.
5. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Прирачник
за нумерички вежби по биофизика” од доц. д-р Зденка Стојановска
и Елена В’чкова-Бебековска, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
6. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден
21.08.2015 година.
7. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно-научната област
Токсиколошка хемија и Инструментални фармацевтски анализи
(еден извршител).
8. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно-научната област
Офталмологија (двајца извршители).
9. Донесување Одлука за дополнување на покриеноста на наставата во
учебната 2015/2016 година.
10. Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на студенти на втор циклус специјалистички стручни и
академски студии во учебната 2015/2016 година.
11. Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на студенти на трет циклус студии во учебната 2015/2016
година.
12. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
13. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
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втор циклус специјалистички стручни и академски студии.
14. Разгледување и одлучување по доставени барања од вработени.
Донесени oдлуки од 147. седница на ННС
1. Одлука за избор на д-р Валентина Велкоска Накова за доцент
за наставно-научната област ендокринологија и заболување на
метаболизмот на Факултет за медицински науки при Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип, по објавен реферат во Универзитетски
билтен со број 152.
2. Одлука за избор на д-р Марија Вавлукис за вонреден професор за
наставно-научната област кардиологија на Факултет за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по објавен реферат
во Универзитетски билтен со број 152.
3. Предлог Одлука за избор на д-р Елизабета Зисовска за редовен
професор за наставно-научната област педијатрија на Факултет
за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, по
објавен реферат во Универзитетски билтен со број 152.
4. Одлука за избор на д-р Љиљана Симоновска за вонреден професор
за наставно-научните области пулмологија со фтизиологија и
геријатрија на Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце
Делчев” во Штип, по објавен реферат во Универзитетски билтен со
број 152.
5. Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Прирачник за
нумерички вежби по биофизика” од доц. д-р Зденка Стојановска
и Елена В’чкова-Бебековска, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
6. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен конкурс
во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 21.8.2015
година.
7. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област Токсиколошка хемија и
Инструментални фармацевтски анализи (еден извршител).
8. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област Офталмологија (двајца
извршители).
9. Одлука за измени и дополнување на покриеноста на наставата во
учебната 2015/2016 година.
10. Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
студенти на втор циклус специјалистички стручни и академски
студии во учебната 2015/2016 година.
11. Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
студенти на трет циклус студии во учебната 2015/2016 година.
12. Поединечни одлуки по доставени молби, барања и пријави за одбрани
од студенти на прв циклус студии.
13. Одлука по барање од асс. Викторија Максимова.
14. Одлука по барање од Катерина Колевска.
15. Одлука по барање од Маја Јанчовска.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Одлука по барање од Марија Атанасова.
Одлука по барање од Марија Атанасова.
Одлука по барање од проф. д-р Гордана Панова.
Одлука по барање од проф. д-р Гордана Панова.
Одлука по барање од проф. д-р Гордана Панова.
Одлука по барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
Одлука за потврдување на предлогот за избор на соработници членови на Наставно - научен совет на Факултет за медицински науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

Дневен ред од 148. седница на ННС, одржана на 11.9.2015 година
1. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
2. Донесување Одлука за утврдување потреба од ангажирање волонтери
за зимскиот семестар во учебната 2015/2016 година.
Донесени oдлуки од 148. седница на ННС
1. Поединечни одлуки по доставени молби, барања и пријави за одбрани
од студенти на прв циклус студии.
2. Предлог одлука за избор на претседател на Наставно-научен совет на
докторски студии на Кампус 3.
3. Одлука за утврдување потреба од ангажирање волонтери за зимскиот
семестар во учебната 2015/2016 година.
1. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети на
единицата
Резултатите за успехот на студентите на сите студиски програми на
Факултетот за медицински науки се дадени во посебен дел подготвен од
центарот за електронско учење на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Вкупно
Факултет
пријавени
Факултет за
медицински 1643
науки
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

768 512 171 123

9

10

41

12

46,7 31,1 10,4 7,49 2,50 0,73

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот
16

859

0,97

52,2

Септемвриска прва испитна сесија, 2014
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Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет

Вкупно
пријавени

Факултет за
медицински 833
науки
%

ОЦЕНКА
5

6

372 232

7

8

9

10

86

88

29

17

44,6 27,8 10,3 11 3,48 2,04

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот
9

452

1,08

54,2

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014
Вкупно
Факултет
пријавени
Факултет за
медицински 357
науки
%

7

8

9

Го
Не се
јавиле положиле
испитот
на
10 испитот

36

21

18

8

ОЦЕНКА
5

6

152 114

42,5 31,9 10,08 5,88 5,04 2,24

8

197

2,24

55,18

Февруарска прва сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Факултет за
медицински 5360
науки
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот

850 749 797 1042 920 983

19

4491

15,8 13,9 14,8 19,4 17,1 18,3

0,35

84

Февруарска втора сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Факултет за
медицински 6061
науки
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ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

1860 929 928 1006 766 515

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот
57

4144

Годишен извештај

%

30,6 15,3 15,3 16,6 12,6 8,5

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Факултет за
медицински 1704
науки
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

720 425 249 200

9

10

70

13

42,2 24,9 14,6 11,7 4,11 0,76

Јунска прва испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Факултет за
медицински 5047
науки
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

0,94

68,3

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот
27

957

1,58

56,1

Го
Не се
јавиле положиле
испитот
на
испитот
10

766 767 810 1024 892 772

16

4265

15,1 15,2 16,05 20 17,6 15,3

0,32

84,5

Јунска втора испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Факултет за
медицински 6338
науки
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

2119 1119 1001 855 701 463

80

4139

33,4 17,6 15,7 13,4 11,06 7,31

1,26

65,3

Септемвриска испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Факултет за
медицински 2067
науки

Го
Не се положиле
јавиле на испитот
испитот

ОЦЕНКА
5

6

7

8

820 678 260 158

9

10

66

30

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот
55

1192
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%

39,6 32,8 12,5 7,64 3,19 1,45

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Факултет за
медицински 1735
науки
%

6

675 573

7

8

186 128

57,6

9

Го
Не се
јавиле положиле
испитот
на
10 испитот

28

17

ОЦЕНКА
5

2,66

38,9 33,03 10,72 7,83 1,61 0,98

128

932

7,38

53,72

1. Техничка опременост
- Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на
факултетот
Опрема
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1

PCR апарат

2
3
4

Хоризонтална електрофореза
Хоризонтална електрофореза
Вертикална електрофореза

5

Центрифуга

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cooling-Heathing Thermostat
UV TRANSILUMINATOR
BIOLOG систем
Ламинар
Автоклав
Дестилатор за вода
Систем за ултрачиста вода
BINDER комори за раст
Пламен фотометар
Колориметар
Автоклав
Монокуларни микроскопи
Бинокуларни микроскопи
Бинокулар
Бинокулар
Микроскоп
Микроскоп

Тип
Намена Број
EPPENDORF
Mastercycler
кампус - 2
personal
BIORAD
кампус - 2
THERMO
кампус - 2
SEE 600 Series
кампус - 2
Mini Spin
кампус - 2
Eppendorf
CH 100 BIOSAN
кампус - 2
0
кампус - 2
0
кампус - 2
Iskra PIO M012
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
MICROLAB
кампус - 2
кампус - 2
FLAPHO 40
кампус - 2
МА9507
кампус - 2
Sutjeska
кампус - 2
3 B Scientific
кампус - 3
3 B Scientific
кампус - 3
Jena
кампус - 2
ZOOM 6045
кампус - 2
Jenamed 02
кампус - 2
Jena
кампус - 2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
5
1
1
1
1

Годишен извештај

23 Сериски термостат
24 Термостат
25 Сушница
26 Аналитичка вага (d 0 0.01)
27 Автоклав
Електична мешалка Hotplate &
28
Stirrer
29 Фитотрон 2 бр.
30 Ламинарна комора
31 Центрифуга
Сет на микробиолошки
32
препарати
33 Сет на хистолошки препарати
34 Сет на цитогенетски препарати
35 Болнички кревет-хидрауличен
Кревет-носилка (Padded
36
Strecher)
37 Душек за болнички кревет
38 Чаршави-горни (220-140 см)
Чаршави-долни (220-140
39
см)
40 Перници со навлаки
41 Ќебиња
42 Крпи0фротир големи
43 Крпи0фротир мали
Модел на бут за
44
интрамускуларна (i.m) инекција
Модел рака за интравенска (i.v)
45
инекција
Модел за катетеризација,
46
женски
Модел за катетеризација,
47
машки
Модел за симулација на
48
декубитус
Модел за интрадермална (i.d)
49
инјекција
Модел за интрамускуларна (i.m)
50
инјекција (сува)
Модел надколеница за
51
интртамускуларна инекција
52 Модел задница

Autofrigor
Iilmlaubor
Baird&Tatlock 0
LTD
Sartorius GM 312
Sutjeska

кампус – 2
кампус – 2

1
1

кампус - 2

1

кампус – 2
кампус – 2

1
1

Jenway 1100

кампус – 2

1

кампус - 2
PIO SMBC 122 AV кампус - 2
Centric Z 230 A
кампус - 2

1
1
1

3 B Scientific

кампус - 3

24

3 B Scientific
3 B Scientific

кампус - 3
кампус - 3
кампус - 3

100
20
1

кампус - 3

1

кампус - 3
кампус - 3

1
5

кампус - 3

5

кампус - 3
кампус - 3
кампус - 3
кампус - 3

5
2
5
5

кампус - 3

1

кампус – 3

2

кампус - 3

1

кампус - 3

1

кампус -3

1

кампус - 3

1

кампус - 3

1

кампус –3

1

кампус - 3

1
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Рака за тернирање на
интравенска (i.v) инекција
Рака за артериска
пункција
Анатомски модел на човечко
тело
Модел за нега на новородено
Возрасно торзо со светлосна
контрола
Џебен отоскоп
Модел-породување
Модел-симулатор за давање
клизма
RR0 Апарат за крвен притисок
Стетоскопи
Стерилизатор - Автоклав
ЕКГ

кампус – 3

1

кампус -3

1

кампус - 3

1

кампус - 3

1

кампус - 3

1

кампус – 3
кампус -3

1
1

кампус – 3

1

кампус - 3
кампус - 3
кампус - 3
кампус - 3

2
2
1
1

СПЕЦИФИКАЦИЈА
НА
ОПРЕМАТА
СО
КОЈА
РАСПОЛАГА КАБИНЕТОТ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И
КИНЕЗИТЕРАПИЈА
Во моментот кабинетот располага со следната опрема:
Компјутер (лаптоп)
LCD проектор

НАЗИВ

Печатар - ласерски во боја
Комбиниран апарат за електротерапија
-Галванска струја
-Нискофреквентни импулсни струи:
-Дијадинамични струи
-Фарадеева струја
-ТЕНС
Апарат за магнетотерапија со електро магнетни обрачи
Апарат за ласертерапија со ласерски сонди за
ласерпунктура и ласерско скенирање
Laser triactiv – IPL
(со сите три призми)
Заштитни очила за ласертерапија
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Количина
1
1
1
1

1
1
1
5

Годишен извештај

Апарат за средно-фреквентни струи
-интерферентни струи
-синусоидално-модулирани струи
ИЦ електростимулатор на акупунктурни точки
Апарат за ултразвучна терапија со две сонди
(со фреквенција од 1 MHz и 3 MHz)
Апарат за Д`арсонвализација
Апарат за ултрависоко фреквентни бранови радиофреквенција
Апарат за ултразвучна кавитација
Апарат за безиглена мезотерапија
Апарат за пресотерапија
Ламба за УВ
(ултравиолетово зрачење)
Ламба за ИЦ
(инфрацрвено зрачење)
Апарат за ел.дијагностика и ел. стимулација (козметички
столб)
Апарат за инхалации – инхалатор
Кафез на Роше - димензии:2x2x2m.
(со комплет додатоци)
Рипстол (шведски ѕид)
Природни магнети за магнетотерапија-со различни
форми
Масажни кревети
Статичен велосипед
(велоергометар)
Патека за трчање
Фитбол – топки за пилатес 65 см
Фитбол – топки за пилатес 45см
Пумпа за фитбол – топки за пилатес
Динамометар за тело
Динамометар за рака
Диск за вежбање на координација и рамнотежа

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10
5
1
1
3
3
2
1
1
3
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Патерици
(алуминиумски, подесиви по висина)
Дубак – за проодување
Апарат за терапија во суспензија
Therapy Master
(со комплетна дополнителна опрема)
Разбој за обучување во одење
(должина 2 м)
Цилиндрични перничиња
Фротирни чаршафи
Парафинси единици за повеќекратна употреба
Грејно тело, рингла
Парафинска кадичка
Торбички со песок 0,5 кг
Торбички со песок 1 кг
Торбички со песок 2 кг
Медицинска топка 1кг
Медицинска топка 5 кг
Наутичко тркало
(за раздвижување на рамото и рацете)
Апарат за вибромасажа
Со комплет додатоци
Кифолордозимер
(апарат за мерење на деформитетите на `рбетниот столб)
Инвалидска количка
Бастуни
Алуминиумски со подесива должина
Комплет вулкански камења – за термо масажа
Магнетна табла 300 х 160 см
Паравани
Димензии 90 Х 200 см
Кинезитерапевтски комплет
(уреди со стандардни димензии)
Гониометри 360°
Силометри
Гимнастички душеци

2 пара
2
1
1
10
30
20
1
1
5
5
5
3
3
1
1
1
1
5
1
1
6
1
5
5
10

2. Просторни услови
За изведување на студискте програми обезбедени се во потполност
инфраструктурните и просторните параметри, како и техничкотехнолошки, лабораториски и други ресурси кои се неопходни за
реализација на наставата. Наставата се изведува во склад со препораките
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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

1.

Амфитеатри

2.

Предавални

3.

Училници

4.

Компјутерски
лаборатории

5.

6.
7.
8.
9.

ознака
А
П1
П2
П3
П4
П5
У1
У2
У3
У4
У5
У6
КЛ1

Л1
Л2
Лаборатории
Л3
Л4
Л5
Р1
Р2
Работилници
Р3
Р4
Б1
Библиотеки
Б2
Читалници
Ч1
Сали
С1
Вкупен број места
Вкупна нето површина

Бр. на места
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

м2

Каде се наоѓа
просторијата

60
60
60
60
60
40
40
40
40
40
40

Кампус 2
Кампус 3
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 4

30
30
30

Кампус 2
Кампус 2
Кампус 3
Кампус 3
Кампус 3

Кампус 2

1
1
0

Кампус 2
Кампус 1
Кампус 1

Име на лабораторија/предавална/амфитеатар/кабинет

Р.бр. Вид на опрема
1
2
3
4.

Лабораторија за радиофармација-НРLC течен хроматограф
со радиохемиски детектор, липоизатор, оловна комора,
електрофореза
Лабораторија за бБиохемија-УВ ВИС спектрофотометар,
Лабораторија
АУТОЛАБ

за

биоелектрохемија-потенциостати,

Количина
1
2
1
1
2

Лабораторија за анатомија-фантоми и анатомски модели

2

5.

Лабораторија за нега на болен-фантоми

1

6.

Микроскопска лабораторија-микроскопи

12
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3. Издавачка дејност и научноистражувачка работа
ПРОФ. Д-Р РУБИН ГУЛАБОСКИ активности во учебната
2014/2015 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. F. Scholz, U. Schroeder, R. Gulaboski, A. Domenech-Carbo.
Electrochemistry of immobilized particles and droplets, 2nd Edition,
2015, Springer, Berlin-Heidelberg http://www.springer.com/chemistry/
electrochemistry/book/978-3-319-10842-1
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
1. Rubin Gulaboski, Valentin Mirceski, New aspects of the electrochemicalcatalytic (EC’) mechanism in square-wave voltammetry, Electrochimica
Acta, 167, 2015, 219-225.
2. V Mirceski, B Mitrova, V Ivanovski, N Mitreska, A Aleksovska, Rubin
Gulaboski, Studying the ion transfer across liquid interface of thin
organic-film-modified electrodes in the presence of glucose oxidase,
Journal of Solid State Electrochemistry, 1-12, 2015.
3. Violeta Ivanova-Petropulos, Biljana Balabanova, Sasa Mitrev, Dusko
Nedelkovski, Violeta Dimovska, Rubin Gulaboski, Optimization
and validation of a microwave digestion method for multi-element
characterization of Vranec wines, Food Analytical Methods 2015, http://
link.springer.com/article/10.1007/s12161-015-0173-z
4. V. Mirceski, D. Guzijewski, Rubin Gulaboski, Electrode kinetics from a
single square-wave voltammograms, Macedonian Journal of Chemistry
and Chemical Engineering, 34, 2015, 181-188 http://www.mjcce.org.
mk/index.php/MJCCE/article/view/654/408
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Maksimova, Viktorija; Mirceski, Valentin; Koleva Gudeva, Liljana and
Gulaboski, Rubin (2015) Electrochemical evaluation of the mechanisam
of oxidation of capsaicin and its dependence of different pH values of
the medium. In: SOE DAAD Workshop 2015, 17-21 Sept 2015, Ohrid,
Macedonia.
2. Balabanova, Biljana; Ivanova, Violeta; Gulaboski, Rubin and Mitrev, Sasa
(2015) Isotopic lead measurements in organicaly based matrix samples
using the quadropole inductively coupled plasma with mass spectrometry
(Q-ICP-MS). In: SOE DAAD Workshop 2015, 17-21 Sept 2015, Ohrid,
Macedonia.
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3. Gulaboski, Rubin, Markovski, Velo (2015) Voltametry of Biomaterials.
In: SOE DAAD Workshop Biomaterials, 17-21 Sept 2015, Ohrid,
Macedonia.
4. Gulaboski, Rubin, Markovski, Velo (2015) Voltammetry of Medical
Biomaterials. In: SOE DAAD Workshop Biomaterilas, 17-21 Sept 2015,
Ohrid, Macedonia.
5. Ivanova, Violeta, Balabanova, Biljana; Mitrev, Sasa; Dimovska, Violeta;
Gulaboski, Rubin; Stafilov, Trajče (2015) Optimization and validation
of a microwave digestion method for analysis of elements in wine using
ICP-MS. In: 15th International Symposium and Summer School on
Bioanalysis, 13-18 July 2015, Tg. Mures, Romania.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
Рубин Гулабоски-од 2 до 7 јуни 2015 и од 1-28 август 2015 годинапрестој на Медицинскиот факултет при Уни-Саарланд, Германија-проектПротеин-филм волтаметрија.
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
1. Rubin Gulaboski-Protein-film voltammetry-Alexander von Humboldt
Project, Germany-Macedonia-2011-2015.
2. Rubin Gulaboski-From molecules to Functionalized Materials-SOE
DAAD Project, Germany-Macedonia-Romania-Serbia-Kosovo 20112016
Проф. д-р ИВОНА КОВАЧЕВСКА активности 2014/2015 година
l. ПУБЛИКАЦИИ
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
Zabokova-Bilbilova E., Stefanovska E., Kapusevska B., Muratovska
I., Kovacevska Ivona (2015) Clinical Study on the Effect of Chlorhexidine
Mouth Rinse in Improving Oral Health in Orthodontic Patients with Fixed
Appliances. SYLWAN English edition, 159 (3). pp. 432-447.
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
1. Kovacevska Ivona, Petrovski M., Dimova C., Georgiev Z., Sabanov
E. (2015) Self assessment of dental students as learning modality in
preclinical dental education. Quality of Assessment, Qualification and
Evaluatioona in higher education. pp. 55-63.
2. Georgiev Z., Kovacevska Ivona, Dimova C., Sotirovska-Ivkovska A.,
Zabokova-Bilbilova E. (2015) Recommendations of antibiotic treatment
in paediatric dentistry. Science & Technologies, V (1). pp. 427-430. ISSN
1314-4111
3. Kovacevska Ivona, Georgiev Z., Denkova N., Petrovski M., ZabokovaBilbilova E., Dimova C. (2015) The use of Fidelis lll laser in everyday
dental practice. Science & Technologies, V (1). pp. 422-426. ISSN 13144111
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В. Објавени трудови во домашни списанија со и без меѓународен
уредувачки одбор
1. Kovacevska, Ivona (2014) Воздушна абразија како метод во
современата реставративна стоматологија. Нови технологии, Vox
Dentarii - Гласило на стоматолозите од Македонија, 9 (28). p. 19.
2. Митев К., Ковачевска Ивона Циркониум керамика за современи
дентални надоместоци 2015 Medicus информативен гласник на
јавното здравство – Штип, 22.
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Kovacevska, Ivona (2014) Детекција и санација на грешки и пропусти
при ендодонтскиот третман. In: Грешки во секојдневна стоматолошка
практика, 08 Nov 2014, Kumanovo, Macedonia.
2. Kovacevska Ivona, Dimova C., Radeska A., Petrovski M., Georgiev Z.
(2015) Evaluation of smear layer removing with chemical and physical
methods: SEM analysis. In: 20th Congress of the Balkan Stomatological
Society, 24-26 Apr 2015, Bucharest, Romania.
3. Denkova N., Kovacevska Ivona, Rushkovski S. (2015) Restorative
Therapy of Erosion. In: 20th Congress of the Balkan Stomatological
Society, 24-26 Apr 2015, Bucharest, Romania.
4. Dimova C., Zlatanovska K., Papakoca K., Kovacevska Ivona. (2015)
Anatomical Evaluation of Root Apex Morphology in Frontal Maxillary
Teeth. In: New interdisciplinary approaches in oral and general
rehabilitation: 20th Congress of the Balkan Stomatological Society, 2326 April 2015, Bucharest, Romania.
5. Ковачевска Ивона, Китановска Е., Китановска М. Застапеност
на различните техники на дефинитивна канална оптурација. 22 ри
Меѓународен научен студентски конгрес, 22-24 Мај,Охрид,Македонија
6. Ковачевска Ивона, Наџенски С. Застапеност на денталните
амалгами кај студентите на Факултетот за медицински науки во
Штип. . 22 ри Меѓународен научен студентски конгрес, 22-24
Мај,Охрид,Македонија
7. Kovacevska Ivona, Denkova N., Dimova C., Petrovski M., Georgiev Z.,
Panova G. (2015) The use of LASER tehnology in dental terapeutical
practice. In: ХХV-та традиционна Международна научна конференция,
4-6 June 2015, Stara Zagora, Bulgaria.
8. Georgiev Z., Kovacevska Ivona, Dimova C., Sotirovska Ivkovska
A., Zabokova-Bilbilova E. Антибиотичен третман во детската
стоматологија In: ХХV-та традиционна Международна научна
конференция, 4-6 June 2015, Stara Zagora, Bulgaria.
9. Kovacevska Ivona, Denkova N., Dimova C., Georgiev Z., Petrovski M.
(2015) Ergonomics preventive recommendations to protected dental
professionals. In: 7 ми Интернационален Конгрес на стоматолозите од
Македонија, 11-14 June 2015, Ohrid, Macedonia.
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10. Kovacevska Ivona (2015) Evaluation of techniques for removal of
smear layer. In: 7 ми Интернационален Конгрес на стоматолозите на
Македонија, 11-14 June 2015, Ohrid, Macedonia.
11. Georgiev Z., Kovacevska Ivona, Physiological processes in the pulp of
terminal resorbed deciduous teeth. In: 7 ми Интернационален Конгрес
на стоматолозите од Македонија, 11-14 June 2015, Ohrid, Macedonia.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
Од 1.7. – 16.7.2015 година, во Самара, Русија на Медицинскиот
државен Универзитет и Стоматолошката клиника.
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
1. 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,
Katerina and Petrovski, Mihajlo (2014) Анализа и процена на каналната
оптурација во зависност од техниката на гутаперка апликација.
[Project].
2. 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].
Проф. д-р Цена Димова Активности во 2014/2015 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
Dimova Cena (2015) Evaluation of apical foramen localisation of upper
and lower molars. Science & Technologies, 5 (1). pp. 1-6. ISSN 1314-4111
Dimova Cena, Panova G, Zlatanovska K, Popovska L, (2015) Root canal
morphology of maxillar and mandibular molars. Science & Technologies, 5
(1). pp. 7-12. ISSN 1314-4111
Kovacevska I, Dimova Cena, Georgiev Z, Sabanov E, Petrovski
M, Foteva K, (2014) Ergonomics at dentistry. Science & Technologies, 4 (l).
pp. 83-86. ISSN 1314-4111
Kovacevska I, Petrovski M, Dimova Cena, Georgiev Z, Sabanov
E. (2015) Self-assessment of dental students as learning modality in preclinical
dental education. Quality of Assessment, Qualification and Evaluation in
higher education. pp. 55-63. ISSN 978-608-4503-99-06
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Kovacevska I, Georgiev Z, Denkova N, Petrovski M, ZabokovaBilbilova, E, Dimova Cena (2015) The use of Fidelis lll laser in everyday
dental practice. Science & Technologies, V (1). pp. 422-426. ISSN 1314-4111
Georgiev Z, Kovacevska I, Dimova Cena, Sotirovska-Ivkovska
A, Zabokova-Bilbilova, E. (2015)Recommendations of antibiotic treatment in
pediatric dentistry. Science & Technologies, V (1). pp. 427-430. ISSN 13144111
Домашни списанија
Папакоча К, Крстев Т, Димова Цена, Николовска Л, Серафимов
А. (2014) Нарушувања на темпоромандибуларниот зглоб. Медикус
информативен гласник на јавното здравство - Штип (21). ISSN 1857-5994
Димова Цена, Поповска М. (2015) Влијание на дизајнот на
резенот врз периодонталниот статус на вториот молар по оперативна
екстракција на импактиран долен трет молар. Vox Dentarii Информатор
на Стоматолошката комора на Македонија, 10 (1). pp. 33-35.
Апостолоски П, Димова Цена (2015) Важност на подготовката
на вештачките заби за постигнување стабилна врска со протезното
седло. Медикус, Информативен гласник на јавното здравство - Штип, 10
(22). p. 39. ISSN 1857-5994
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
Dimova Cena, Kovacevska I, Veleski D, Sabanov E, Zarkova
J, Zlatanovska K. (2014) E-learninig implementation of dental morphology
in preclinical and clinical education process. Regional Higher Education
Conference Quality of Assessment, Qualification and Evaluation in Higher
Education, 20 June 2014, Tetovo, Macedonia.
Dimova Cena, Kusevska M, Jovanovska D, Cenova M, Maksimovska
K, Eftimova C, Toneva V. (2014) Observation assessment in clinical dental
subjects. Regional Higher Education Conference Quality of Assessment,
Qualification and Evaluation in Higher Education, 20 June 2014, Tetovo,
Macedonia.
Kovacevska I, Dimova Cena, Sabanov E, Georgiev Z, Veleski D, Papakoca
K, (2014) Dental student involving in self-assessment in preclinical dental
education as learning modality. Quality of Assessment, Qualification and
Evaluation Programme, 20 June 2014, Tetovo, Macedonia.
Dimova Cena, Kovacevska I, Popovska L, Zarkova J, Papakoca
K, Zlatanovska K. (2014) Anatomical evaluation of root apex morphology. 16th
International Symposium on Dental Morphology (ISDM) and 1st Congress of
the International Association for Paleodontology (IAPO), 26–30 Aug 2014,
Zagreb, Croatia.
Димова Цена, Папакоча К. (2014) Стоматологија базирана на
докази. Научен симпозиум: „Медицина и стоматологија базирани на
докази”, 18 Oct 2014, Мултимедијален центар, Штип.
Папакоча К, Димова Цена. (2014) Перспектива на современ
имплантолошки систем за естетски совршена импланто – протетска

710

Годишен извештај

реставрација. Научен симпозиум: „Медицина и стоматологија базирани на
докази”, 18 Oct 2014, Мултимедијален центар, Штип.
Dimova Cena, Zlatanovska K, Papakoca K, Kovacevska
I. (2015) Anatomical Evaluation of Root Apex Morphology in Frontal Maxillary
Teeth. New interdisciplinary approaches in oral and general rehabilitation: 20th
Congress of the Balkan Stomatological Society, 23-26 April 2015, Bucharest,
Romania.
Dimova Cena, Papakoca K, Zlatanovska K, Radeska A, Zarkova
J. (2015) Efficacy of antibiotic therapy in impacted third molar surgery. New
interdisciplinary approaches in oral and general rehabilitation: 20th Congress
of the Balkan Stomatological Society, 23-26 April 2015, Bucharest, Romania.
Kovacevska I, Dimova Cena, Radeska A, Petrovski M, Georgiev
Z. (2015) Evaluation of smear layer removing with chemical and fizical
methods: SEM analysis. 20th Congress of the Balkan Stomatological Society,
24-26 Apr 2015, Bucharest, Romania.
Papakoca K, Dimova Cena, Papakoca G, Radeska A, Zlatanovska
K, Nacevski I. (2015) Socket Preservation with Implant Placement in the Daily
Practice – Case Report. 20th Congress of the Balkan Stomatological Society
(BaSS), New Interdisciplinary Approaches in Oral and General Rehabilitation,
23- 26 April 2015, Bucharest, Romania.
Zlatanovska K, Zarkova J, Radeska A, Dimova Cena, Papakoca
K, (2015) Taste dissatisfaction correlated factors in elderly patients with
complete dentures. 20th Congress of the Balkan Stomatological Society, 24-26
Apr 2015, Bucharest, Romania.
Димова Цена, Максимовска К, ГогушовскаМ, Папакоча
К. (2015) Нови орални антикоакуланси и оралнохируршки
интервенции. 22ри Меѓународен научен студентски конгрес, 22-24 Мај
2015, Охрид , Македонија.
Димова Цена, Роголева С, Новаковски В. (2015) Локализација на
апикален форамен кај горни и долни молари.In: 22nd International Dental
Student’s Scientific Congress, 22-24 May 2015, Охрид, Македонија.
Димова Цена, Радеска А, Јованова Д, Мијајлева М, Папкоча К.
(2015) Трансмиграција на импактирани долни канини: преваленца,
менаџмент и импликации. In: 22nd International Dental Student’s Scientific
Congress, 22-24 May 2015, Охрид, Македонија.
Папкоча К, Димова Цена, Илиеска Г, Митева С. (2015) Инсерција на
ендосеални дентални импланти во бочна регија – приказ на случај. In: 22nd
International Dental Student’s Scientific Congress, 22-24 May 2015, Охрид,
Македонија.
Папкоча К, Димова Цена, Петровски М, Трајковска Е, Пејева Е,
Лазарова Љ. (2015)Употреба на диодниот ласер во френектомија– приказ
на случај. In: 22nd International Dental Student’s Scientific Congress, 22-24
May 2015, Охрид, Македонија.
Dimova Cena, Panova G, Jovevska S. (2015) Evaluation of apical
foramen localization of maxillary and mandibular molars. In: ХХV-th
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Traditional International Scientific Conference, 4-5 June 2015, Stara Zagora,
Bulgaria.
Dimova Cena, Zlatanovska K, Popovska L. (2015) Root canal
morphology of upper and lower molars. In: ХХV-th Traditional International
Scientific Conference, 4-5 June 2015, Stara Zagora, Bulgaria.
Kovacevska I, Denkova N, Dimova Cena, Petrovski M, Georgiev Z,
Panova G. (2015)The use of LASER technology in dental therapeutically
practice. In: ХХV-th Traditional International Scientific Conference, 4-5 June
2015, Stara Zagora, Bulgaria.
Kovacevska I, Denkova N, Dimova Cena, Georgiev Z, Petrovski
M. (2015) Ergonomics preventive recommendations to protected dental
professionals. 7th Macedonian Dental Congress with International Participation
“Dental Science in Everiday Practise”, 11-14 June 2015, Ohrid, Macedonia.
Папакоча К, Димова Цена, Папакоча Г, Филиповски В, Заркова Ј,
Златановска К, (2015) Поставување на дентални импланти во постериорна
мандибуларна регија – Приказ на случај. 7 ми Интернационален Конгрес
на стоматолозите од Македонија, 11-14 June 2015, Ohrid, Macedonia.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
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]
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]
ПРОФ. Д-Р ТАТЈАНА РУШКОВСКА активности во учебната
2014/15 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
1. Ruskovska T, Bennett SJ, Brown CR, Dimitrov S, Kamcev N, Griffiths
HR. Ankyrin is the major oxidised protein in erythrocyte membranes
from end-stage renal disease patients on chronic haemodialysis and
oxidation is decreased by dialysis and vitamin C supplementation.
Free Radic Res. 2015 Feb;49(2):175-85. IF=2.976
2. van Kerkhof LW, Van Dycke KC, Jansen EH, Beekhof PK, van Oostrom
CT, Ruskovska T, Velickova N, Kamcev N, Pennings JL, van Steeg H,
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Rodenburg W. Diurnal Variation of Hormonal and Lipid Biomarkers
in a Molecular Epidemiology-Like Setting. PLoS One. 2015 Aug
18;10(8):e0135652. IF=3.234
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
1. Maksimova V, Koleva GL, Ruskovska T, Cvetanovska A, Gulaboski
R. Antioxidative effect of Capsicum oleoresins compared with pure
capsaicin. IOSR Journal Of Pharmacy. Volume 4, Issue 11 (November
2014), 44-48.
2. Jansen EH, Beekhof P, Ruskovska T. The Effect of Smoking on
Biomarkers of (Anti)oxidant Status. J Mol Biomark Diagn. 2014, 5:6.
3. Камчева Г, Рушковска Т, Атанасова М, Здравковска М, Стикова Е,
Чакалароски К, Симоновска Љ. Вкупни хидропероксиди – маркер
за липидна пероксидација кај коронарна артериска болест.
Медикус (во печат).
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Fulbright seminar, University of Minnesota – Crookston, U.S.,
29.01.2015.
2. Fulbright seminar, University of North Dakota, U.S., 30.01.2015.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
1. Визитинг професор на одделот Biochemistry, Molecular Biology and
Biophysics, University of Minnesota, Twin Cities, U.S., Fulbright visiting
scholar, 01.10.2014 – 30.04. 2015.
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
1. Татјана Рушковска, Дарко Бошнаковски, Ѓорѓи Шуманов, Мишко
Милев, Марина Данилова. Оксидирани протеини кај пациенти
на хемодијализа – влијание на суплементацијата со витамин Ц,
Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 2014-2016, Раководител на
проектот.
2. COST – European Cooperation in Science and Technology, EU-ROS,
BM1203, 2012-2016; MC Member, WG4 Member, STSM Panel and
Core Group Member.
3. COST – European Cooperation in Science and Technology, Interindividual
variation in response to consumption of plant food bioactives and
determinants involved (POSITIVe), FA1403, 2014-2018; MC Member,
WG2 Member.
ПРОФ. Д-Р БИСТРА АНГЕЛОВСКА активности во учебна
2014/2015 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Cvetkovski, Aleksandar
(2015) Аптека и аптекарско работење-учебник. Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-204-4
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Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Cvetkovski, Aleksandar
(2015) Практикум по фармацевтска технологија 1. ISBN 978-608-244206-8.
Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Cvetkovski, Aleksandar
(2015) Фармацевтска технологија 1- фармацевтско-технолошки операции.
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
Г. Објавени трудови во домашни списанија
Angelovska, Bistra (2015) Самолекување на деца. Ваш аптекар (5). pp.
15-17. ISSN 1857-971X
Angelovska, Bistra (2015) Лековите и сонцето. Ваш аптекар (4). pp.
16-17. ISSN 1857-971X
Angelovska, Bistra (2015) Витамини и минерали. Ваш аптекар (3). pp.
15-17. ISSN 1857-971X
Angelovska, Bistra (2015) Злоупотреба на антибиотици. Ваш аптекар
(2). pp. 15-17. ISSN 1857-971X
Angelovska, Bistra (2015) Лековите и храната. Ваш аптекар (1). pp.
14-15. ISSN 1857-971X
Л. Стоименовска, Б. Ангеловска, КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ВО ПЕРИОД ОД 2000 ДО 2014 ГОДИНААНАЛИЗА НА БРОЈОТ И СТРУКТУРАТА НА КРВОДАРИТЕЛИТЕ
И ПРОМОТИВНИТЕ АКТИВНОСТИ, Фармацевтски информатор (41),
јуни 2015, Скопје
В.Талевски, Б. Ангеловска, М. Здравковска, С. Јовевска, Цревни
заразни дијареални заболувања – најзначајни бактериски причинители,
Фармацевтски информатор (41), јуни 2015, Скопје
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Atanasova, Marija and
Kostik, Vesna and Trajkoska, Jasmina (2015) Issuing the antibiotics for children
in pharmacies in Republic of Macedonia. In: Treći kongres farmaceuta Bosne
i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 14-17 May, 2015, Saraevo, BIH.
Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Pavleski, Aleksandar and
Atanasova, Marija and Kostik, Vesna (2015) Knowledge, expectations and
self medication in the adult population in the Republic of Macedonia. In: II
Kongresa farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, 28-31 May 2015,
Becici, Crna Gora.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
Gjorgjeska, Biljana and Zdravkovska, Milka and Angelovska, Bistra and
Petkovska, Sofija and Zarkova, Julija and Ivanovska, Verica (2013) Употреба
на антисептици и средства за дезинфекција во здравствените институции
во Република Македонија во период од пет години.
1. Емилија Јаневиќ, Бистра Ангеловска и др. Воведување и
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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)
Проф. д-р ВАСО ТАЛЕСКИ
Активности во учебна 2014/2015 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Taleski, Vaso (2015) Микробиологија со паразитологија – практикум
во изработка, објавување, до крај на 2015.
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Vaso Taleski, Darko Bosnjakovski, Milka Zdravkovska, Ilija Nasov,
Anka Trajkovska-Petkoska, Applications of Nanotechnology and Nano
mycrobyology in Food Safety and Health Science, IInd National scientific
food conference, Sofia –Bulgaria, March 20th 2015. Пленарен предавач.
2. Vaso Taleski, Darko Bosnjakovski, Milka Zdravkovska, Zdenka
Stojanovska, Marija Dimitrova, Nevenka Jordanova. Antibacterial
activity of selected silver nanoparticles coatings– Our initial experience.
X Kongres mikrobiologa Srbije„Mikromed 2015”. Пленарен предавач.
3. Vaso Taleski, Darko Bosnjakovski, Milka Zdravkovska, Svetlana
Jovevska, Zdenka Stojanovska, Marija Dimitrova, Nevenka Jordanova.
„Potential application of silver nanoparticles coatings as antimicrobials“.9th
Balkan Congress of Microbiology, October 22-24, 2015, Thessaloniki,
Greece. Пленарен предавач.
4. 6th Congress of European Microbiologists, Maastricht, The Netherlands,
7-11 June 2015, Vaso Taleski Chairperson of FEMS Grants Committee
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
Stojanovska, Zdenka and Boev, Blazo and Taleski, Vaso and Danilova,
Marina and Debreslioska, A (2014, 2015) Фактори кои влијаат врз
проценката на концентрацијата и дозата од радон во училиштата.
ПРОФ. Д-Р БИЉАНА ЃОРЃЕСКА активности во учебна
2014/2015 година
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
1. Sofija Petkovska, Biljana Gjorgjeska, Vesna Kostik, (2015) Analysis
of used disinfectants in correlation with the occurrence and causes of
hospital infections - a comparison of data for general hospital in Ohrid in
the period of 2009 to 2013, Journal of Hygienic Engineering and Design,
9., pp. 3-11
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2. Vesna Kostik, Biljana Manevska, Shaban Memeti, Biljana Gjorgeska,
Sofija Petkovska, (2015) DETERMINATION OF ALUMINIUM
CONTENT IN THE POTABLE WATER IN THE REPUBLIC OF
MACEDONIA FROM THE PERIOD 2011- 2014, Journal of Hygienic
Engineering and Design, 9., pp. 41-46
Bauer, Biljana and Kostik, Vesna and Gjorgjeska, Biljana (2015)
Fatty acid composition of seed oil obtained from different canola varieties.
Farmaceutski glasnik, 71 (1). pp. 1-7. ISSN 0014-8202
Kostik, Vesna and Gjorgjeska, Biljana and Petkovska, Sofija (2015)
Application of high performance thin layer chromatography with densitometry
for determination of active ingredients and preservatives in various
pharmaceutical marketed formulations. IOSR Journal of Pharmacy, 5 (4). pp.
7-15. ISSN 2250 - 3013
Kostik, Vesna and Gjorgjeska, Biljana and Petkovska, Sofija (2015)
Mentha L. essential oils composition and in vitro antifungal activity. IOSR
Journal of Pharmacy, 5 (7). pp. 1-7. ISSN: 2319-4219
Vesna Kostik, Biljana Gjorgeska, Sofija Petkovska (2015) A Simple
Method for Determination of Chloropyramine in Tablets. Advances in
Analytical Chemistry, 5 (3). pp. 56-60. ISSN: 2163-2847
Kostik, Vesna and Gjorgjeska, Biljana and Bauer, Biljana and Filev,
Kiril (2015) Production of shell eggs enriched with n-3 fatty acids. IOSR
Journal of Pharmacy, 5 (8). pp. 48-51. ISSN 2250-3013
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Biljana Gjorgjeska, Sofija Petkovska (2015), Use of antiseptics and
disinfectants in public institutions in Repubilc of Macedonia in the
last five years, II KONGRES FARMACEUTA CRNE GORE SA
MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, FARMACIJA – NAUKA I PRAKSA
VOĐENE HUMANOŠĆU, 28-31.MAJ 2015. BUDVA, HOTEL
SPLENDID, pp 168
2. Biljana Gjorgjeska, Sofija Petkovska (2015), THE EMERGENCE OF
NOSOCOMIAL INFECTIONS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
AND CONNECTION WITH THE USE OF DISINFECTANTS
IN HEALTH INSTITUTIONS, World Pharmaceutical Congress,
International Pharmaceutical Federation (FIP) 29 September – 3 October
2015, Düsseldorf
The FIP 2015 abstracts are available online via the following
hyperlink: http://www.fip.org/abstracts (username: 2015congress, password:
dusseldorf2015)
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
1. Биљана Ѓорѓеска - Раководител на проект „Употреба на антисептици
и средства за дезинфекција во здравтвенте институции во Република
Македонијаво период од пет години” при Универзитет „Гоце
Делчев“–Штип.
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Доц. д-р Светлана Јовевска - активности во 2014/2015 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
Jovevska Svetlana, Zdravkovska Milka, Handziski Zoran, Lazova
Evgenija,Trajkovska Irena, Jovevska Maja, Laparoscopic cholecystectomy
summary of five years results, Wulfenia Journal , Volume. 22, Issue. 5, 2015,
228-237.
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1.Jovevska Svetlana, Panova Gordana, Zdravkovska Milka, Sumanov Gorgi
(2015) Estimation of fetal weight based on anthropometrical fetal growth
measurements. In: ХХV-th Traditional International Scientific Conference, 4-5
June 2015, Stara Zagora, Bulgaria
2.Svetlana Jovevska , Gordana Panova, Gorgi Sumanov, Vaso Taleski
(2015) Evulation of kidney dimensions in preterm infants at various gestational
ages. In: ХХV-th Traditional International Scientific Conference, 4-5 June 2015,
Stara Zagora, Bulgaria 3. Dimova, Cena and Panova, Gordana and Jovevska,
Svetlana (2015) Evaluation of apical foramen localisation of maxillar and
mandibular molars. In: ХХV-th Traditional International Scientific Conference,
4-5 June 2015, Stara Zagora, Bulgaria 4. Panova Gordana, S. Jovevska, S.
Gazepov, G. Sumanov, C. Dimova, B. Panova(2015) Rehabilitation and
correction of spine in children. In: ХХV-th Traditional International Scientific
Conference, 4-5 June 2015, Stara Zagora, Bulgaria 5.S. Gazepov, G. Paneva,
G. Sumanov, S. Jovevska (2015) Contemporary methods for the diagnosis
of glaucoma. In: ХХV-th Traditional International Scientific Conference, 4-5
June 2015, Stara Zagora, Bulgaria 6.S. Gazepov, G.Paneva,G.Sumanov,S.
Jovevska (2015) Study nepafenac 0.1% suspension in treating postoperative
inflammation and ocular pain associated with surgery of cataract patients. In:
ХХV-th Traditional International Scientific Conference, 4-5 June 2015, Stara
Zagora, Bulgaria
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. 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. [Project] (Unpublished)
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ДОЦЕНТ Д-Р НЕВЕНКА ВЕЛИЧКОВА, активности во учебна
2014/2015 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
Linda W. M. van Kerkhof, Kirsten C. G. Van Dycke, Eugene
H. J. M. Jansen, Piet K. Beekhof, Conny T. M. van Oostrom, Tatjana
Ruskovska, Nevenka Velickova, Nikola Kamcev, Jeroen L. A. Pennings,
Harry van Steeg (2015) Diurnal Variation of Hormonal and Lipid Biomarkers
in a Molecular Epidemiology-Like Setting, PLOS one, August 18, 2015, DOI:
10.1371/journal.pone.0135652
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
Velickova, N., Milev, M., Petrova, B., Nedeljkovik, B., Gorgieva, P.
CORRELATION BETWEEN MICRONUCLEUS AND MULTINUCLEATED
LYMPHOCITES IN MEDICAL PERSONEL EXPOSED TO RADIATION,
XIX Конгрес на лекарите на Македонија, 1-3 октомври, 2015, Скопје
Величкова, Н., Милев, М., Петрова, Б., Недељкович, Б.,
Горгиева, П. ЦИТОГЕНЕТСКА ЕВАЛУАЦИЈА НА ДЕЈСТВОТО НА
ЈОНИЗИРАЧКИТЕ ЗРАЦИ КАЈ ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИ
ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ, Квалитет, контрола, информатика
и заштита во медицинска лабораториска дијагностика, 15 семинар со
меѓународно учество, Охрид, 18-21 јуни, 2015
Величкова, Н., Милев, М., Петрова, Б., Горгиева, П., Недељкович, Б.,
МИКРОНУКЛЕУСНИОТ ТЕСТ – ИНДИКАТОР ЗА ХРОМОЗОМСКА
НЕСТАБИЛНОСТ И ПОТЕНЦИЈАЛНА ГЕНОТОКСИЧНОСТ,
Квалитет, контрола, информатика и заштита во медицинска лабораториска
дијагностика, 15 семинар со меѓународно учество, Охрид, 18-21 јуни, 2015
Velickova, N. Lysosomal storage disease, Diagnostic methods and therapy,
43 Oktomvri meeting 2015, UNION OF ASSOCIATIONS OF MEDICAL
LABORATORY AND SANITARY TECNICIANS OF THE REPUBLIC OF
MACEDONIA
Velickova, N., Milev, M., Petrova, B., Ruskovska, T., Sumanov,
G., Nedeljkovik, B., Gorgieva, P., AN INCREASED MICRONUCLEUS
FREQUENCY PREDICT THE RISC OF CANCER IN HEALTHY WORKERS
EXPOSED ON IONIZATION, Šesti hrvatski kongres humane genetike, Split,
5-7 studeni, 2015
Velickova, N., Milev, M., Nedeljkovik, B., Gorgieva, P. PRACTICES THE
DIFFERENT CELLS TYPES LIKE TARGET GENOTOXIC ENDPOINT IN
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MICRONUCLEUS ASSEY, The 1th Conference of Medical and Biological
Engineering in Bosnia and Herzegovina (CMBEBIH 2015), Sarajevo, 13th to
15th March 2015, pp.68
Величкова, Н. ФАКТИ ЗА МАРФАНОВ СИНДРОМ, Прв конгрес
на физиотерапевти на Р. Македонија, март, 2015, Скопје, Пленарно
предавање.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
Величкова, Н. Испитување на генотоксичното дејство на
јонизирачките зраци кај професионално изложени здравствени работници
со употреба на цитогенетски методи“- УГД – Штип
Шуманов, Ѓ., Величкова, Н. Евалуација на имунолошкиот статус
во однос на тетанусот кај различни возрасни групи на население – УГД
– Штип.
Доц.д-р Елена Дракалска - активности во учебна 2014/2015 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. Ангеловска Бистра, Дракалска Елена, Цветковски Александар:
„Аптека и аптекарско работење- учебник’’ Универзитет „Гоце
Делчев” - Штип. ISBN 978-608-244-204-4
2. Ангеловска Бистра, Дракалска Елена, Цветковски Александар:
„Фармацевтска технологија 1 – фармацевтско- технолошки
операции” http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13501
Ангеловска Бистра, Дракалска Елена, Цветковски Александар:
„Практикум по фармацевтска технологија 1” ISBN 978-608-244-206-8.
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
1. Jelezova, Ivelina and Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa
and Shalimova, Natalia and Momekov, Georgi and Konstantinov, Spiro and
Rangelov, Stanislav and Pispas, Stergios (2015) Curcumin loaded pH-sensitive
hybrid lipid/block copolymer nanosized drug delivery systems. European
Journal of Pharmaceutical Sciences, 78. pp. 67-78.
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Rangelov, Stanislav and
Lambov, Nikolay (2015) Nanoparticles as platforms for delivery of curcumin.
Pharmacia, 62 (2). pp. 50-57. ISSN 0428-0296
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Atanasova, Marija and
Kostik, Vesna and Trajkoska, Jasmina (2015) Issuing the antibiotics for children
in pharmacies in Republic of Macedonia. In: Treći kongres farmaceuta Bosne
i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 14-17 May, 2015, Saraevo, BIH.
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Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Pavleski, Aleksandar and
Atanasova, Marija and Kostik, Vesna (2015) Knowledge, expectations and
self medication in the adult population in the Republic of Macedonia. In: II
Kongresa farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, 28-31 May 2015,
Becici, Crna Gora.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
ДОЦ. Д-Р КАТАРИНА СМИЛКОВ, активности во учебна
2014/2015 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. Костиќ В, Смилков К. Практикум по броматологија за студенти
по фармација Броматологија, рецензиран практикум, Универзитет
„Гоце Делчев“, Штип, 2015.
Докторска теза
Катарина Смилков: Развој и стандардизација на методи за
формулација на терапевтски радиофармацевтици, базирани на
моноклонални антитела и пептиди - DOTA-Rituximab и Супстанца „Р“,
Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Скопје, 2015.
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Janevik-Ivanovska E, Chinol M, Carolo
A, Gjorgoski I. Lutetium-177 Labeled Rituximab: Opened Gateway to
Better Radioimmunotherapy. Book of abstracts, 4th Balkan Congress of
Nuclear Medicine, Ohrid, R. Macedonia, 03.-06.09.2015; p. 41 (Invited
lecturer).
2. Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Makreski P, Stafilov T, Duatti A,
Janevik-Ivanovska E. Radionuclide Antibody - Conjugates: Developments
and applications to obtain a Targeted Cancer Therapy. Book of abstracts,
4th Balkan Congress of Nuclear Medicine, Ohrid, R. Macedonia, 03.06.09.2015; p. 44 (Invited lecturer).
3. Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Duatti A, Di Domenico G, Guerrini
R, Janevik-Ivanovska E. Substance P – a possible PET diagnostic agent.
International Conference on Clinical PET-CT and Molecular Imaging
(IPET 2015): PET-CT in the era of multimodality imaging and imageguided therapy, 5–9.10.2015, Vienna, Austria (poster presentation).
4. Apostolova P, Sterjova M, Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Delipetreva
K, Janevik-Ivanovska E. The Benefits of ISO/IEC 17025 Accreditation
of Radiopharmacy Laboratory. Book of abstracts, 4th Balkan Congress
of Nuclear Medicine, Ohrid, R. Macedonia, 03.-06.09.2015; p. 90 (poster
presentation).
5. Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Makreski P, Stafilov T, Janevik-
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Ivanovska E. Development of rituximab radioimmunoconjugates as PETradiopharmaceuticals. International Conference on Clinical PET-CT and
Molecular Imaging (IPET 2015): PET-CT in the era of multimodality
imaging and image-guided therapy, 5–9.10.2015, Vienna, Austria (poster
presentation, highlights section).
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
1. Катарина Смилков, 24-28 август 2015, поканет учесник на
работилницата Train-the-Trainer Workshop on Quality Management
Audits in Nuclear Medicine Practices (QUANUM) во Аргон, Илиноис,
САД.
2. Катарина Смилков, Даринка Ѓоргиева Ацкова, Емилија ЈаневиќИвановска, 28.септември – 02 октомври 2015, Четврти координативен
состанок по проектот: Development of Preclinical Evaluation of
Therapeutic radiopharmaceuticals Based on Lu-177 and Y-90 labelled
Monoclonal Antibodies and Peptides, во Виена, Австрија.
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
3. Меѓународен проект: Janevik – Ivanovska E, Gjorgieva D, Smilkov
K, Gjorgoski I, Stafilov T: Development of Preclinical Evaluation of
Therapeutic radiopharmaceuticals Based on Lu-177 and Y-90 labelled
Monoclonal Antibodies and Peptides, Coordinated research project
Macedonia-Austria-Italy-Czech Republic–Poland-Hungary-India-BrazilCuba-Argentina-USA-Syria-Iran-China-Saudi Arabia (2011-2015).
4. Универзитетски проект: Јаневиќ- Ивановска Е, Ангеловска Б,
Арсова Сарафиновска З, Ацкова Ѓоргиева Д, Смилков К, Штерјова
М, Дарковска-Серафимовска М: „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-...).
V. НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА
Катарина Смилков, Attendаnce grant from the International Atomic
Energy Agency (IAEA) - October 2015 International Conference on
Clinical PET-CT and Molecular Imaging (IPET 2015): PET-CT in the era of
multimodality imaging and image-guided therapy, Vienna 5–9 October 2015.
ДОЦ. Д-Р ДАРИНКА ЃОРГИЕВА АЦКОВА - активности во
учебна 2014/2015 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Даринка Ѓоргиева Ацкова, Испитување на терапевтски
радиофармацевтици базирани на моноклонални антитела и пептиди,
докторска дисертација, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје,
2015.
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Јаневиќ-Ивановска Е., Ѓоргиева Ацкова Д. „Аналитички методи за
определување на метаболити на лекови“, Универзитет „Гоце Делчев” –
Штип, Факултет за медицински науки, 2015. http://e-lib.ugd.edu.mk/423.
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Janevik-Ivanovska E, Stafilov T,
Arsova-Sarafinovska Z, Makreski P. Evaluation of Non-radioactive Lutetiumand Yttrium-labeled Immunoconjugates of Rituximab – A Vibrational
Spectroscopy Study. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical
Engineering, 2015 (in press).
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Makreski P, Stafilov T, Duatti A,
Janevik-Ivanovska E. Radionuclide Antibody - Conjugates: Developments
and applications to obtain a Targeted Cancer Therapy. Book of abstracts,
4th Balkan Congress of Nuclear Medicine, Ohrid, R. Macedonia, 03.06.09.2015; p. 44. (Invited lectures)
2. Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Janevik-Ivanovska E, Chinol M, Carolo
A, Gjorgoski I. Lutetium-177 Labeled Rituximab: Opened Gateway to
Better Radioimmunotherapy. Book of abstracts, 4th Balkan Congress of
Nuclear Medicine, Ohrid, R. Macedonia, 03.-06.09.2015; p. 41. (Invited
lectures)
3. Apostolova P, Sterjova M, Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Delipetreva
K, Janevik-Ivanovska E. The Benefits of ISO/IEC 17025 Accreditation of
Radiopharmacy Laboratory. Book of abstracts, 4th Balkan Congress of
Nuclear Medicine, Ohrid, R. Macedonia, 03-06.09.2015; p. 90. (poster
presentation)
4. Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Makreski P, Stafilov T, JanevikIvanovska E. Development of Rituximab Radioimmunoconjugates as
PET-Radiopharmaceuticals. Book of abstracts, International Conference
on Clinical PET-CT and Molecular Imaging (IPET 2015): PET-CT
in the Era of Multimodality Imaging and Image-Guided Therapy, 0509.10.2015, Vienna, Austria; IAEA-CN-232/227. (poster presentation,
Invited highlights presentation)
5. Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Di Domenico G, Guerrini R, JanevikIvanovska E. Substance P – A Possible PET Diagnostic Agent. Book of
abstracts, International Conference on Clinical PET-CT and Molecular
Imaging (IPET 2015): PET-CT in the Era of Multimodality Imaging
and Image-Guided Therapy, 05-09.10.2015, Vienna, Austria; IAEACN-232/226. (poster presentation)
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
Даринка Ѓоргиева Ацкова - од 28.9. до 5.10.2015 - престој во
Меѓународната агенција за атомска енергија, Виена, Австрија, во рамките
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на проектот „Development and Preclinical Evaluations of Therapeutic
Radiopharmaceuticals Based on Lu-177 and Y-90 Labeled Monoclonal
Antibodies and Peptides“.
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
5. Janevik – Ivanovska E, Gjorgieva D, Smilkov K, Gjorgoski I,
Stafilov T: Development of Preclinical Evaluation of Therapeutic
radiopharmaceuticals Based on Lu-177 and Y-90 labelled Monoclonal
Antibodies and Peptides, Coordinated research project MacedoniaAustria-Italy-Czech
Republic–Poland-Hungary-India-Brazil-CubaArgentina-USA-Syria-Iran-China-Saudi Arabia (2011-2015).
6. 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-...)
Асс. докт. м-р Викторија Максимова, активности во учебна
2014/2015 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Л. Цветановска, В. Максимова, И. J. Клинчарска, А. Цветановска,
Фармацевтска ботаника, учебник, 2015, УГД, Штип (in press)
Л. Цветановска, В. Максимова, И. J. Клинчарска, А. Цветановска,
Фармацевтска ботаника, рецензиран практикум, 2015, УГД, Штип (in
press)
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
Maksimova, Viktorija; Mirceski, Valentin; Koleva Gudeva, Liljana and
Gulaboski, Rubin (2015) Electrochemical evaluation of the mechanisam of
oxidation of capsaicin and its dependence of different pH values of the medium.
In: SOE DAAD Workshop 2015, 17-21 Sept 2015, Ohrid, Macedonia.
Maksimova, Viktorija and Koleva Gudeva, Liljana and Shishovska,
Maja and Starkoska, Katerina and Arsova-Sarafinovska, Zorica (2015)
Determination of capsaicinoids in different genotypes of Capsicum by
validated HPLC method. In: II Congress of Pharmacists of Monte Negro with
international participation, 28-31 May 2015, Budva.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
Koleva Gudeva, Liljana and Janevik-Ivanovska, Emilija and Gulaboski,
Rubin and Trajkova, Fidanka and Maksimova, Viktorija (2013-2015) Extraction
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of capsaicin from hot peppers and determination of its antioxidant properties.
АСС. ДОКТОРАНД Д-Р КАТЕРИНА ЗЛАТАНОВСКА,
активности во учебна 2014/2015 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
ОБЈАВЕНИ
ТРУДОВИ
ВО
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ
СПИСАНИЈА БЕЗ ИМПАКТ ФАКТОР
Dimova, Cena and Panova, Gordana and Zlatanovska,
Katerina and Popovska, Lidija (2015) Root canal morphology of maxillar and
mandibular molars. Science & Technologies, 5 (1). pp. 7-12. ISSN 1314-4111
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
Papakoca, Kiro and Dimova, Cena and Papakoca, Gordana and Filipovski,
Vlatko and Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina (2015)Поставување на
дентални импланти во постериорна мандибуларна регија – Приказ на
случај. In: 7th Macedonian Dental Congress with International Participation
“Dental Science in Everiday Practise”, 11-14 June 2015, Ohrid, Macedonia.
Dimova, Cena and Zlatanovska, Katerina and Popovska,
Lidija (2015) Root canal morphology of upper and lower molars. In: ХХV-th
Traditional International Scientific Conference, 4-5 June 2015, Stara Zagora,
Bulgaria.
Zlatanovska, Katerina and Petrovski, Mihajlo and Mitevska,
Monika and Naceva, Monika (2015) Матични клетки во стоматологија –
извор и примена. In: 22nd International Dental Student’s Scientific Congress,
22-24 May 2015, Ohrid, Macedonia.
Zlatanovska, Katerina and Curkoska, Daniela and Toneva, Verica
(2015) Фактори поврзани со незадоволството од чувството за вкус
кај возрасни пациенти со тотални протези In: 22nd International Dental
Student’s Scientific Congress, 22-24 May 2015, Ohrid, Macedonia
Dimova, Cena and Zlatanovska, Katerina and Papakoca,
Kiro and Kovacevska, Ivona (2015) Anatomical Evaluation of Root Apex
Morphology in Frontal Maxillary Teeth. In: New interdisciplinary approaches
in oral and general rehabilitation: 20th Congress of the Balkan Stomatological
Society, 23-26 April 2015, Bucharest, Romania.
Dimova, Cena and Papakoca, Kiro and Zlatanovska, Katerina and Radeska,
Ana and Zarkova, Julija (2015) Efficacy of antibiotic therapy in impacted
third molar surgery. In: New interdisciplinary approaches in oral and general
rehabilitation: 20th Congress of the Balkan Stomatological Society, 23-26
April 2015, Bucharest, Romania.
Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina and Radeska, Ana and Papakoca,
Kiro and Foteva, Katerina (2015) How does smoking influence tooth color. In:
20th Congress of the Balkan Stomatological Society, 24-26 Apr 2015,
Bucharest, Romania.
Papakoca, Kiro and Dimova, Cena and Papakoca, Gordana and Radeska,
Ana and Zlatanovska, Katerina and Nacevski, Ivan (2015)Socket Preservation
with Implant Placement in the Daily Practice – Case Report. In: 20th
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Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), New Interdisciplinary
Approaches in Oral and General Rehabilitation, 23- 26 April 2015, Bucharest,
Romania.
Д-Р АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОВСКИ, активности во учебна
2014/2015 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
A. Cvetkovski, Molecular Crystals of Pharmaceutical Interest, presented
and defended Dr.Sci (PhD) Thesis; 14 April 2015; XXVII Cycle, Academic
year 2012, Department of chemical & Pharmaceutical sciences, Ferrara
University, Area; 03-Chemical Science-Section CHIM/02 Physical Chemistry;
http://eprints.unife.it/1040
Скрипта по фармацевтска технологија 1; Бистра Ангеловска, Елена
Дракалска, Александар Цветковски, Универзитет Гоце Делчев, Штип,
ISBN: 978-608-244-205-1, http://e-lib.ugd.edu.mk/430
Практикум по фармацевтска технологија 1, Бистра Ангеловска,
Елена Дракалска, Александар Цветковски, ISBN: 978-608-244-206-8,
Универзитет Гоце Делчев, Штип, http://e-lib.ugd.edu.mk/429
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
Aleksandaar Cvetkovski-од 4 до 17 април 2015 година- престој
на одделот за хемиски и фармацевтски науки при универзитетот во
Ферара, Италија, завршна презентација на докторската теза која е дел од
истражувачкиот проект “Hydrogen bonding, halogen bonding and chargetransfer interactions as aggregation forces in molecular crystals and cocrystals,
functional materials and drug-receptor interaction” во рамките на регионален
истражувачки проект “Optimization of crystalline forms of drugs in relation
to activity, bioavailability, patentability and the design of polymorphs, solvates,
cocrystals with green chemistry methods” реализиран помеѓу универзитетите
во Болоња, Ферара, Модена и Парма, финансиран од фондација SPINNER,
Италија, во период 2012-2015
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
1. Aleksandar Cvetkovski -“Hydrogen bonding, halogen bonding and
charge-transfer interactions as aggregation forces in molecular crystals
and cocrystals, functional materials and drug-receptor interaction”,
Ferrara University, funded by SPINNER Consortium, Italy2012-2015.
2. Aleksandar Cvetkovski - Optimization of crystalline forms of drugs
in relation to activity, bioavailability, patentability and the design of
polymorphs, solvates, cocrystals with green chemnistry methods”
network project: University Bologna, University Ferrara, university
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Modena & University Parma, SPINNER funded project; 2012-2015
Паулина Апостолова - активности во учебна 2014/2015 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. MALMED – Прв симпозиум на Агенцијата за лекови и медицински
средства во Република Македонија – „Чекор напред на Македонската
агенција”, 28-29 Мај 2015, Скопје, Македонија
Apostolova Paulina, Sterjova Marija, Smilkov Katarina, Gorgieva
Ackova Darinka, Delipetreva Katarina, Janevik Ivanovska Emilija (2015) The
benefits of ISO/IEC 17025 Accreditation of radiopharmacy laboratory. In: 4th
Balkan Congress of Nuclear Medicine, 5 - 9 October 2015, Ohrid, Macedonia.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
Катарина Делипетрева, активности во учебната 2014/2015
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. МALMED, прв Симпозиум на Агенцијата за лекови и медицински
средства на Република Македонија „Чекор напред на македонската
агенција“, 28-29 Мај 2015, Скопје
2. Apostolova, Paulina; Sterjova, Marija; Smilkov, Katarina; Gorgieva
Ackova, Darinka; Delipetreva, Katarina and Janevik Ivanovska, Emilija
(2015) The benefits of ISO/IEC 17025 accreditation of radiopharmacy
laboratory In: 4th Balkan Congress of Nuclear Medicine 2015, 5-9
October 2015, Ohrid, Macedonia.
Асс.Сања Нашкова, активности во учебната 2014/2015 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
Naskova Sanja, Alimani-Jakupi J.,Veninov F.,Iljovska S.,Kutlovci T.
The dental health in the early childhood in participants from Skopje. In: 20
th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), 2015, 23-26 April,
Bucharest, Romania, рр. 335.
Нашкова Сања, Хаџи-Василева М., Ризовски Х. Навики на одржување
на орална хигиена и појава на кариес кај училишни деца. 22 ри Меѓународен
научен студентски конгрес, 2015; 22-24 мај,Охрид,Македонија.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
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IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
Учесник во научен проект 2014/2015 – „Анализа и процена на
каналната оптурација во зависност од техниката на гутаперка апликација”
- проф.д-р Ивона Ковачевска,асс.д-р Сања Нашкова,асс.д-р Наташа
Денкова.
Виш лаборант м-р Данче Василева - активности во 2015 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
1. Grigorova-Petrova K, Dimitrova A, Lubenova D, Zaharieva D, Vasileva
D, (2015) Feasibility of interactive video games for influence on balance
in institutionalized elderly people. Journal of Physical Education and
Sport, 15 (31). pp. 429-432. ISSN 2247 - 806X (e); 2247 – 8051 (p)
DOI:10.7752/jpes.2015.03064
2. Vasileva D, Lubenova D, Mihova M, Grigorova K, Dimitrova A,
Orthostatic reactivity in patients with ischemic stroke in the chronic
period, OA Maced J Med Sci. 2015; 3(3):531-536. http://dx.doi.
org/10.3889/oamjms.2015.095
3. Vasileva D, Lubenova D, Mihova M, Dimitrova A, Grigorova Pertova K,
Influence of kinesitherapy on balance reactions in patients with ischemic
stroke in the chronic period, Open Access Macedonian Journal of Medical
Sciences. http://dx.doi.org/10.3889/oamjms.2015.105 eISSN: 18579655
4. Vasileva D, Lubenova D, Mihova M, Dimitrova A, Grigorova Pertova K,
Influence of kinesitherapy on gait in patients with ischemic stroke in the
chronic period, Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences.
http://dx.doi.org/10.3889/oamjms.2015.107 eISSN: 1857-9655
5. Василева Д, Любенова Д, Николова М, Михова М, Влияние на
кинезитерапията върху ортостатичната реактивност при пациенти с
исхемичен мозъчен инсулт в хроничен период, Спорт и наука, 2015
(во процес на печатење).
Домашни списанија
1. Василева Д, Љубенова Д, Практични насоки на неврорехабилитацијата
после мозочен инсулт, Медикус – информативен гласник на јавното
здравство, Штип 2015 (во процес на печатење).
2. Козовска К, Зху Ј, Арсовска Б, Василева Д, Акупунктурни точки за
цервикална спондилоза, Медикус – информативен гласник на јавното
здравство, Штип 2015 (во процес на печатење).
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
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Vasileva D, Lubenova D, Nikolova M, Mihova M. (2015) Influence of
kinesitherapy on orthostatic reactivity in patients with ischemic stroke in the
chronic period. In: Seventh National Congress of Physiotherapists in Bulgaria,
5-7 June 2015, National Sports Academy “Vassil Levski”, Bulgaria. (устна
презентација).
Vasileva D, Lubenova D, Mihova M, Grigorova-Petrova K, Dimitrova
A. (2015) Influence of kinesitherapy on motor recovery and functional
independence in patients with ischemic stroke in the chronic period. In: First
National Congress of the Bulgarian Society of Neurosonology and Cerebral
Hemodynamics with International Participation, 2-4 Oct 2015, Sofia, Bulgaria.
(постер презентација)
Dimitrova A, Lubenova D, Grigorova-Petrova K, Nikolova M, Vasileva
D. (2015) Influence of kinesitherapy on functional mobility in patients with
Parkinson’s disease. In: First National Congress of the Bulgarian Society of
Neurosonology and Cerebral Hemodynamics with International Participation,
2-4 Oct 2015, Sofia, Bulgaria. (постер презентација)
Grigorova-Petrova K, Dimitrova A, Lubenova D, Zaharieva D, Vasileva
D. (2015) Influence on balance in community-dwelling elderly and old people.
In: First National Congress of the Bulgarian Society of Neurosonology and
Cerebral Hemodynamics with International Participation, 2-4 Oct 2015, Sofia,
Bulgaria. (постер презентација)
Zhu J, Arsovska B, Vasileva D, Petkovska S, Kozovska K. (2015)
Acupoints for cervical spondylosis. In: First National Congress of the Bulgarian
Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics with International
Participation, 2-4 Oct 2015, Sofia, Bulgaria. (постер презентација)
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
”Проучване върху възможностите на кинезитерапията за
терапевтично повлияване при болни с мозъчен инсулт в хроничен период”.
Раководител на проект – Декан доц. д-р Иван Мазнев.
Проектот е од делот за ”Здравствени проблеми на спортската
дејност” и е потврден со финансирање на проекти по Наредба № 9 на МОН
- Бугарија за 2015 година од Академскиот совет на Национална спортска
академија ”Васил Левски” – Софија, Протокол № 29/02.04.2015 година.
4. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
- Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот
кадар
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Р.
бр

Име и презиме

Звање

Област

1.

Татјана Рушковска

вонреден
професор

клиничка биохемија
и биохемија

Избор/
реизбор
реизбор
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2.

Бистра Ангеловска

3.

Гордана Камчева

4.
5.

Елена Симеоновска
Јовева
Александар
Серафимов

6.

Милка Здравковска

7.

Стефан Петровски

8.

Катерина
Златановска

9.

Јулија Заркова

10.

Викторија
Максимова

11.
12.
13.
14.

Марија
Караколевска
Илова
Марија
Димитровска Илова
Ленче Николовска
Софија Царчева
Шаља

15.

Марија
Петрушевска

16.

Ана Радеска
Пановска

17.

Наташа Денкова

18.

Катарина Смилков
Даринка Ѓоргиева
Ацкова

19.
20.

Мире Спасов

вонреден
професор
асистент
докторанд
асистент
докторанд
асистент
докторанд
редовен
професор
асистент
докторанд
асистент
докторанд
асистент
докторанд
асистент
докторанд
асистент
докторанд

социјална
фармација и
фармацевтска
технологија

реизбор

кардиологија

реизбор

неврологија

реизбор

патологија

реизбор

епидемиологија
и здравствена
статистика и
информатика
дигестивна
хирургија
стоматолошка
протетика
стоматолошка
протетика
фармацевтска
ботаника и
фармакогнозија
онкологија

реизбор
реизбор
реизбор
реизбор
реизбор
избор

асистент
докторанд

педијатрија

реизбор

доцент

кинезиологија

реизбор

доцент

ортодонција

избор

доцент

инструментална
фармацевтска
анализа

избор

ортодонција

реизбор

дентална патологија

реизбор

радиобиологија

реизбор

доцент

хемија

реизбор

доцент

биохемија и
физиологија

реизбор

асистент
докторанд
асистент
докторанд
доцент
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21.

Елена Дракалска

доцент

22.

Елизабета
Зисовска

23.

Марија Вавлукис

редовен
професор
вонреден
професор

24.

Љиљана
Симоновска

вонреден
професор

25.

Валентина
Велковска Накова

доцент

5. Други активности нема.
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фармацевтска
технологија
и социјална
фармација

реизбор

педијатрија

реизбор

кардиологија

реизбор

пулмологија со
фтизиологија и
геријатрија
ендокринологија
и заболување на
метаболизмот

реизбор
реизбор

Годишен извештај

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНИТЕ НА
ЕДИНИЦИТЕ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ЗА ПЕРИОДОТ 2014/15 ГОД.
ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ
1. Вовед
Земјоделскиот факултет како високообразовна установа во состав на
државниот Универзитет „Гоце Делчев” во Штип во академската 2014/2015
година наставата за првиот циклус 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 по првпат во наставниот центар во Прилеп.
Земјоделскиот факултет согласно со потребите поседува и 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, бинокуларни, 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
површини кои се наоѓаат во Амзабегово, на кои може да се организира
теренска настава преку која студентите директно на терен можат да се
запознаат со одредени процеси и техники кои се предмет 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.
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- Структура - број на вработени - наставници, соработници,
административен кадар
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Презиме и име
Митрев Саша
Каров Илија
Илиева Верица
Михајлов Љупчо
Колева Гудева Лилјана
Димовска Виолета
Кузелов Ацо
Спасова Драгица
Ѓорѓиески Милан
Спасов Душан
Илиевски Мите
Иванова – Петропулос
Виолета
Трајкова Фиданка
Илиева Фиданка
Костадиновиќ Величковска
Сања
Костадиновска Емилија
Балабанова Биљана
Маркова Руждиќ Наталија
Ковачевиќ Билјана
Атанасова Билјана
Златковски Васко
Давитковска Барбареева
Елизабета
Бикова Ангела

24. Асенов Мичев Горги
25. Пресилски Стевче
26.
27.
28.
29.
30.

Зајкова Панова Весна
Ваканска Елена
Каракашева Елизабета
Арсова Јулијана
Пенева Емилија

31. Боев Иван

32. Јосифов Иван
33. Удовалиева Аница
34. Наташа Маџоска
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Звање
редовен професор
редовен професор
редовен професор
редовен професор
редовен професор
редовен професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор

Во редовен
работен
однос
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Со
договор за
ангажирање

ü

доцент
доцент
доцент

ü
ü

доцент
доцент
доцент
виш лаборант
асистент
виш лаборант
секретар

ü
ü
ü
ü
ü
ü

администрација
проф..надворешен
соработник
проф.nнадворешен
соработник
виш лаборант
лаборант
виш лаборант
лаборант
лаборант
реф.на студентски
прашања
реф.студентски
прашања
реф.на студентски
прашања
реф.на студентски
прашања

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Наставнички и соработнички кадар (во редовен работен однос)
- Редовни професори		
6
- Вонредни професори		
6
- Доценти				
6
- Асистент				
1
- Виш лаборант 			
4
- Лаборант				
3
Административен кадар
- Администрација 			
1
- Референт на студентски прашања
4
- Правен секретар		
1
- Економ				
1
- Чувари				
3
- Хигиеничари 			
2
2. 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.
За разлика од претходните години, 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.
Од оваа академска година организациони единици – катедри 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.
2.1. Катедра за заштита на растенијата и животната средина
Основната задача и дејност на катедрата е да обезбеди квалитетно и
современо образование на студентите од прв, втор и трет циклус на студии.
Научноистражувачкиот интерес на оваа катедра е насочен кон
теренски и лабораториски анализи за дијагностика на патогените
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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 се држи настава
по предметите дадени во табела 2.
Табела 2. Предмети на првиот циклус студии на Земјоделскиот
факултет при УГД – Штип
Фитопатологија
Ентомологија
Заштита во градинарството
Заштита на виновата лоза
Заштита во полeделството
Специјална ентомологија
Микологија
Бактериологија
Вирологија
Хербологија
Нематологија
Фитофармација
Анатомија и физиологија на болните растенија
Отпорност на растенијата
Биолошка заштита

Покрај тоа, вработените од КЗРЖС се ангажирани и во наставата на
вториот циклус 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
Фитофармација
Анатомија и физиологија на болните растенија
Отпорност на растенијата
Лабораториска практика 1
Биолошка заштита
Лабораториска практика 2
Молекуларна биологија
Општа фитопатологија
Општа ентомологија
Општа хербологија
Микологија
Вирологија
Бактериологија
Специјална ентомологија
Специјална хербологија
Болести и штетници на поледелските растенија
Фитопатологија
Заштита на виновата лоза 2
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.
Во текот на академската 2014/2015 година, во рамките на наставнообразовната дејност, Катедрата за заштита на растенијата и животната
средина се здоби со уште еден доктор на биотехнички науки, од областа
на заштита на растенијата. Во ноември 2014 година, кандидатката м-р
Емилија Костадиновска, студент на трет цилкус студии, успешно ја
одбрани докторската дисертација со наслов „Флоемски ограничени
патогени кај виновата лоза во Република Македонија“ и се стекна со
научен назив доктор на биотехнички науки – заштита на растенијата.
Докторската дисетација беше работена под менторство на проф. д-р Саша
Митрев и беше прва одбранета дисертација работена по новата програма
на акредитиран трет циклус – докторски студии по ЕКТС и наставна
програма со предмети и пилот истражувачки труд.
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Програма за ангажман на вработените на КЗРЖС во
научноистражувачката работа на Земјоделски факултет
Во текот на 2014/2015 година наставно-научниот кадар од Катедрата
за заштита на растенијата и животната средина, поради активностите
кои ги презема во полето на проучувањето на патогените и заштитата на
растенијата, ќе има можност за 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 учествуваат 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.
Научноистражувачкиот интерес на оваа Катедра е насочен кон:
1. теренски и лабораториски анализи за 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 (вонреден професор)
–– доц. д-р Емилија Костадиновска (доцент)
–– м-р Билјана Ковачевиќ (виш лаборант)
–– д-р Билјана Атанасова (асистент)
–– м-р Васко Златковски (виш лаборант)
–– Ангела Бикова – администрација
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Во рамките на Катедрата за заштита на растенијата и животната
средина формирана е Лабораторија за заштита на растенијата и животната
средина.
Во рамките на Лабораторијата за заштита на растенијата и животната
средина постојат следниве оддели:
Оддел за заштита на растенијата
Одделение за бактериологија и вирологија
Одделение за микологија
Одделение за ентомологија и нематологија
Одделение за хербологија
Одделение за фитофармација
Оддел за контрола на семе и саден материјал
Оддел за животна средина
Одделение за истражување на животната средина
Одделение за агрохемија и исхрана на растенијата
Одделение за микробиологија на животна средина
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
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 2013 година, лабораторијата континуирано ќе продолжи
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.
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Реализирани активности во 2014/2015 година
Повеќегодишните перманентни залагања на раководството и
вработените во лабораторијата за унапредување на процесот на работа,
преку континуирани вложувања во просторот за работа, опремата,
усовршувањето и специјализацијата на персоналот, на почетокот на
2012 година резултираа со акредитација на лабораторијата од страна
на Институтот за акредитација на Република Македонија, според
меѓународниот стандард МКС EN ISO/IEC 17025:2006. Со сертификат
број ЛТ-028 од 27.1.2012 година Лабораторијата има опсег на акредитација
за дванаесет методи, и тоа:
Ø Квалитет на почви
–– Претходна обработка на почвен примерок за физичко - хемиска
анализа;
–– Метод за растворање на почви и седименти со флуороводородна и
перхлорна киселина;
–– Одредување pH на почва;
–– Одредување на вкупен азот во почва – Модифициран метод по
Kjeldahl;
–– Одредување на лесно достапен фосфор и калиум во почва со AL
методот по Egnér, Riehm, Domingo.
Ø Квалитет на води
–– Метод за приготвување на природни - површински и подземни,
и отпадни води за одредување на 33 елементи во води со масена
спектрометрија со индуктивно спрегната плазма.
Ø Квалитет на вода, почва и седименти
–– Одредување на макро, микро и елементи во траги во вода, почва и
седименти со масена спектрометрија со индуктивно спрегната

плазма.

Квалитет на семенски материјал
––
––
––
––
––
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Одредување чистота на семе
Одредување (детерминација) на други видови семиња во чистото семе
Одредување ‘ртност на семето
Одредување содржина на влага во семето
Одредување маса на 1.000 зрна семе
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Притоа, со активностите реализирани во текот на целата година,
преку постојаното одржување и подобрување на воспоставениот систем
за квалитет лабораторијата имаше за цел подобрување на квалитетот и
ефикасноста на услугите. Во таа насока раководството продолжи со
подобрување на просторните и техничките услови. Со преуредување на
просторијата која се користеше само за подготвување на примероците
од почва за натамошни испитувања, и со преместување на опремата
поврзана со тие испитувања се доби функционален простор за комплетно
спроведување на испитувањата во истата просторија. Уредена е и посебна
просторија каде што физички се издвоени лабораториските хемикалии. Во
просторијата за испитување квалитет на семе и саден материјал се вгради
нова комора за ‘ртење на семе со неколку кратно поголем капацитет и
со можност за посоодветно регулирање на потребните услови. Во поглед
на техничкото опремување, набавени се и други современи технички
средства. Значаен сегмент од активностите на лабораторијата претставува
постојаното усовршување на персоналот преку различни обуки, курсеви
и предавања. На планот на усовршувањето на персоналот е и постојаното
издвојување и вложување за обезбедување на вработените со соодветна и
најсовремена литература.
Извештај за работата на Лабораторијата за заштита на растенијата
и животната средина - Одделение за бактериологија и вирологија
Во изминатата 2014/2015 година стручниот тим од Лабораторијата за
заштита на растенијата и животната средина – Одделение за бактериологија
и вирологија, континуирано ја следеше состојбата на терен како кај
култивираните растенија - градинарските култури, овошните насади и
виновата лоза, така и кај дивата популација на растенија.
Теренските истражувања направени на целата територијата на
Република Македонија ја потврдија појавата на патогени причинители на
болести кај различни култури, застапени со различен интензитет.
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.
Беше континуирано 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.
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Лабораториските техники на изолација и идентификација на
фитоплазматски причинители на болести го потврдија присуството на
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 првпат
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, во Одделението за бактериологија и вирологија беше
следена состојбата со насадите под слива, каде што 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 беа направени
комплетни теренски и лабораториски истражувања 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.
Извештај за работата на Лабораторијата за заштита на растенијата
и животната средина - Одделение за микологија
Во периодот 2014/2015 година, стручниот тим од Одделението за
микологија при Лабораторијата за заштита на растенијата и животната
средина активно ја следеше појавата на микозни заболувања кај различни
земјоделски култури.
Теренските и лабораториски истражувања го потврдија присуството
на веќе утврдените причинители на болести кај житните култури:
Micospherella graminicolla со анаморфниот стадиум Septoria tritici, Tapesia
yallundae, Pyrenophora graminea, Rhynchosporium secalis и Tilletia spp.
Пепелницата (Blumeria gramminis) и ’рѓата (Pucinia graminis и Pucinia
hordei) беа застапени со послаб интензитет од претходните години. Кај
сончогледот е забележано присуство и на фитопатогената габа Rhizopus
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spp., Macrophomina faseolina и Phomopsis spp. Кај оризот е забележано
присуството на Giberella fujikuroi и Magnaporthae grisea (анаморф:
Pyricularia grisea (Cooke) Sacc.). Кај градинарските култури е забележано
присуство на бело гниење (Sclerotinia sclerotiorum), кај пиперката
и краставицата, пламеницата кај доматот (Phytopthora infestanst),
вертицилиозно венење (Verticillium spp.) и фузариозно венење (Fuzarium
spp.). Во втората половина на октомври се евидентирани болестите
кои се појавуваат на плодот од пиперка во периодот после собирање на
реколтата, како што се Phomopsis capsici, Coletotrichum capsici и Fusarium
spp. Во август 2015 година повторно е утврено присуството на пепелница
Microsphaera diffusa кај растението гоџи бери (Lycium chinense). Оваа
година во втората половина на октомври за првпат се забележани симптоми
од Helminthosporium tircica кај соргумот (Sorghum spp.).
Извештај за работата на Лабораторијата за заштита на растенијата
и животната средина - Одделение за ентомологија
Во изминатата 2014/2015 година, стручниот тим од Лабораторијата за
заштита на растенијата и животната средина – Одделение за ентомологија,
активно одеше на терен и ја следеше состојба со штетните инсекти на
различни видови градинарски, житни и индустриски култури. Теренските
истражувања покажаа дека на територијата на Република Македонија
појавата на штетните инсекти кај различни културни растенија беа
застапени со различен интензитет. Примероци од заразените растенија
се донесени во лабораторијата каде што се направени неопходните
истражувања за нивна детерминација. Кај пченицата во Куманово –
Клечовце беше утврден штетниот инсект Oscinella frit – шведска мува,
ларвите беа вбушени во стеблото. Интензитетот на напад беше доста голем,
при што беше неопходно да се преземат хемиски мерки за сузбивање.
Состојбата со штетните инсекти кај градинарките култури
беше континуирано следена при што беше утврдено појава на: минерот
кај доматите (Tuta absoluta), лисни минери (Liriomyza bryoniae), лисни
вошки (Aphididae), трипси (Тhrips tabaci, Frankliniella occidentalis),
’рѓесто пајаче (Aculops lycopersici), копривино пајаче (Tetranychus urtcae),
памукова совица (Helicoverpa armigera), оранжериска белокрилка
(Trialeurodes vaporariorum), пченкин пламенец (Ostrimia nubillalis), совица
гама (Autographa gamma), зелкова совица (Mamestra brasicae). Состојбата
со видовиот состав на штетните инсекти кај градинарските култури е
сличен секоја година, во зависност од условите доаѓа до доминантност на
некои видови во однос на другите. Минерот кај доматите (Tuta absoluta)
доминантна улога како штетник на доматите во заштитен простор од
2011 дo 2013 година, во 2014 и 2015 година неговата застапеност беше
намалена.
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Во 2014/2015 година како штетник со зголемена бројност кај пиперката
и доматите беа трипсите, на отворено преовладуваше тутуновиот трипс,
во заштитен простор преовладуваше калифорнискиот трипс. Посебно
треба да се нагласи константната висока бројност во заштитен простор
како штетник на доматите и краставицата на оранжериската белокрилка.
Во 2014/2015 година појава со висок интензитет имаше на штетниците –
пченков пламенец, памуковата совица, лисните вошки.
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 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 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
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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 2014/2015 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 2015 година Лабораторијата за заштита на
растенијата и животната средина 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.
2.2. Катедра за растително производство
На Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев”
во Штип, од неговото основање во 2007 година во континуитет, како
организациона единица постои и активно работи Катедрата за растително
производство. На катедрата се вработени двајца редовни професори,
тројца вонредни професори и еден доцент, сите бирани во потесни научни
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подрачја во научната област - растително производство. Примарна задача
и обврска на Катедрата за растително производство е да ги развива и
пренесува знаењата на современ начин, заради квалитетно образование на
студентите од 1, 2 и 3 циклус студии.
Во Катедрата за растително производство наставно - научничкиот
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
студии во сите четири дисперзирани центри во составот на Земјоделскиот
факултет при УГД Штип, во текот на 2014/2015 година, е приоритетна
активност на професорите од оваа катедра.
Дел од вработените, освен работните обврски кои ги извршуваат во
рамките на катедрата, исто така, учествуваат и во работата на останатите
организациони единици (катедри, лаборатории), како и во органите на
управување и одлучување на Земјоделскиот факултет и Универзитетот
„Гоце Делчев” - Штип. Целокупниот кадар од оваа катедра континуирано е
вклучен и во бројни тековни прокетни и научноистражувачки активности.
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, менаџмент на почвата и водените
ресурси на одржлива основа.      
Врз база на добиените резултати од досегашните истражувања на
кандидатите од II и III циклус постојано се спроведуваат активностите од
областа на селекционирање и хибридизација на растенијата во правец на
создавање на нови сорти, особено на јачмен, пченица и соја.
Во текот на академската 2014/2015 година, во рамките на наставнообразовната дејност, Катедрата за растително производство се здоби
со уште еден доктор на биотехнички науки од областа на растителното
производство. Во март 2015 година, кандидатката м-р Наталија МарковаРуждиќ, студент на трет цилкус студии, успешно ја одбрани докторската
дисертација со наслов „Карактеризација на есенски форми јачмен
(Hordeum vulgare L.) од различно географско потекло” и се стекна со
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научен назив доктор на биотехнички науки – растително производство.
Докторската дисетација беше работена под менторство на проф. д-р
Љупчо Михајлов, со поставување на полски опити на два локалитети (Овче
Поле и Струмица) и лабораториски анализи заради полифакторијални
испитувања на 37 есенски форми на двореден јачмен. Темата на докторската
дисертација е економски значајна, актуелна и интересна како од научен
аспект, така и од аспект за развојот на земјоделското производство во
Република Македонија. Во оваа докторска дисертација, кандидатката
Маркова-Руждиќ извршила проучување на биолошките, морфолошките
и продуктивните карактеристики на испитуваните генотипови јачмен кои
имаат различно географско потекло. Еден од главните заклучоци до кои
доаѓа кандидатката е посочување на генотиповите кои се најсоодветни
за директно одгледување во двата локалитета, согласно со климатските
услови во нив и истовремено ги предлага генотиповите кои во иднина би
можеле да бидат искористени како родителски форми за создавање на нови
крстоски, односно нови домашни генотипови кои би биле попродуктивни,
поквалитетни и поотпорни на биотски и абиотски фактори на стрес од
веќе постоечките сорти.
Во рамките на активностите на Катедрата за растително производство
е одржувањето и обновувањето на генетските ресурси од растителен
материјал кој се чува и одржува во коморите во ген-банката во кампусот
во Струмица.
Посебен акцент на активностите и истражувањата во рамките
на активностите на Катедрата за растително производство се дава
на истражувањата и проектите од областа на органското растително
производство и семепроизводство.
Катедрата за растително производство веќе ги прави првите теренски
активности за организирање на производство на посадочен и семенски
материјал од ароматично-зачински и алтернативни растенија, според
принципите на органското растително производство.  
Континуирано професорите и соработничкиот кадар од Катедрата
за растително производство активно учествуваат на повеќе меѓународни
конференции, симпозиуми, конгреси и други манифестации, со пријавување
и презентирање на трудови од сопствени научни истражувања, со цел
нивно објавување во престижни меѓународни списанија.
Катедрата за растително производство во текот на извештајниот
период 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.
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Проф. д-р Љупчо Михајлов, проф. д-р Верица Илиева и доцент д-р
Наталија Маркова-Руждиќ од Катедрата за растително производство,
деканот на Земјоделски факултет, проф. д-р Илија Каров, доцент д-р
Емилија Костадиновска и м-р Билјана Ковачевиќ од Катедрата за заштита
на растенијата, во периодот од 3 – 5 јуни 2015 година остварија посета на
Институтот по земјоделие во Карнобат, Република Бугарија, при што беа
презентирани научни трудови на Јубилејната конференција по повод 90годишнината од основањето на Институтот.
Со Решение бр. 0701-372/18 од 10.3.2014 година од Управниот
одбор на Фондот за научноистражувачка работа за финансирање на
научноистражувачки проекти за 2014 година, одобрено е финансирање
на научноистражувачкиот проект „Процена на различни генотипови
полјоделски култури во системот на органско земјоделско производство“.
Носител на активностите предвидени по овој проект е Катедрата за
растително производство, главен истражувач е проф. д-р Љупчо Михајлов.
Проектните активности предвидени по овој проект продолжија и во текот
на 2015 година.
Проектните активности по проектот „Улогата на симбиотската
азотофиксација кај сојата и можноста за отстранување на тешки метали
од почвата“, чиј главен истражувач е проф. д-р Љупчо Михајлов од
Земјоделскиот факултет, Катедра за растително производство, продолжија
и во текот на 2015 година. Освен спроведените тековни теренски и
лабораториски истражувања по проектот во периодот од 3 – 12 април 2015
г. во нашата држава, остварија посета партнерите во овој билатерален
проект, тројца професори од Кина: проф. д-р Shuhe Wei, проф. д-р Qianru
Zhang и пПроф. д-р Zhou Qixing, членови на проектот од кинеска страна.
Партнерите остварија посета на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
како и на други научни институции во Република Македонија. Во периодот
на посетата разменивме информации и направивме анализи и евалуација на
добиените резултати од спроведените досегашни проектни активности од
двете страни. Исто така, извршивме подготовка и разработка на добиените
резултати, нивна анализа и проценка со цел објавување на оригинални
научни трудови во престижни домашни и меѓународни списанија од оваа
област.
Освен гореспоменатите проекти од Управниот одбор на
Фондот за научноистражувачка работа при УГД, за финансирање
на научноистражувачки проекти за 2015 година во рамките на
Катедрата за растително производство, одобрено е финансирање и на
научноистражувачки проекти и тоа: „Колекционирање, карактеризација
и евалуација на домашна и странска герм плазма од ориз“ - главен
истражувач проф. д-р Верица Илиева;
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„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 2015 година.
На Катедрата за растително производство, во учебната 2014 – 2015
година на II циклус студии се запишани 6 кандидати, кои редовно ги
спроведуваат предвидените активности поврзани со студиите од II циклус.
Кандидатката на III циклус Оливера Бичиклиски, во текот на
мај – јуни 2015 година (трета година на испитување), постави полски
опит на локалитетот Камник кај Скопје, на органски сертифицирана
земјоделска обработлива површина. Исто така, и овој полски опит каде
што компаративно (органски и конвенционално) се испитуваат 6 домашни
и странски автохтони сорти пиперка, успешно е реализиран, завршена е
статистичка и лабораториска обработката на добиените резултати.
Професорите: проф. д-р Љупчо Михајлов и проф. д-р Милан
Ѓеорѓиевски од Катедрата за растително производство и во текот на 2015
година учествуваа во спроведување на стручна контрола на семенски
посеви. 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 семе производство.
Проф.д-р Верица Илиева и асс. м-р Наталија Маркова од Катедрата
за растително производство, активно се вклучени во работата на
Лабораторијата за заштита на растенијата и животната средина во рамките
на Катедрата за заштита на растенијата и животната средина – Оддел за
квалитет на семе и саден материјал.
Во текот на извештајниот период во рамките на Катедрата за
растително производство имаше избор во повисоко звање од асистент во
доцент на д-р Наталија Маркова-Руждиќ.
Активностите на Катедрата за растително производство во
периодот што следува ќе бидат насочени кон продолжување на на
предвидените програми за редовно одржување на наставниот процес од
прв, втор и трет циклус студии во сите четири дисперзирани центри во
составот на Земјоделскиот факултет при УГД - Штип. Во годината што
следува, континуирано ќе продолжат планираните активности по тековните
научноистражувачки и апликативни проекти во рамките на Катедрата
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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 ќе
бидат 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 ќе продолжат активностите од областа на селекционирање
и хибридизација на растенијата во правец на создавање на нови сорти,
особено на јачмен и соја. Редовните активности за спроведување на полски
и лабораториски истражувања од областа на одржување на сортите
земјоделски растенија во континуитет ќе 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 семепроизводство.
Во следната година се планира посета на повеќе меѓународни
конференции, симпозиуми и други манифестации, со пријавување
и презентирање на трудови од сопствени научни истражувања на
професорите од Катедрата за растително производство.
2.3. Катедра за прехранбена технологија и преработка на
анимални производи
Во учебната 2014/2015 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.
Наставничкиот и соработничкиот кадар од Катедрата за прехранбена
технологија и преработка на анимални производи имаше поголем број
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, Словачка,
Романија, Унгарија.
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
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на студии. Освен тоа, проф. Ацо Кузелов изведуваше настава и на
Факултетот за туризам и бизнис логистика, доцент д-р Виолета Иванова
Петропулос на Факултетот за природни и технички науки, Технолошкотехнички факултет и Факултетот за медицински науки. Доц д-р Сања
Костадиновскиќ-Величковска изведуваше настава и на Факултетот за
медицински науки. Доцент д-р Фиданка Илиева има издадено еден учебник
од областа на енологијата во Германија.
Вработените од катедрата учествуваат во повеќе проекти како
главни истражувачи и истражувачи. На катедрата во изминатата година
дипломираа 25 студенти на модулот Енологија и модулот преработка на
земјоделски 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 4 труда се публикувани во списанија со импакт фактор, а поголем број
трудови се публикувани во влијателни домашни и меѓународни списанија.
2.3. Катедра за наука на земјиштето и хидрологија
Катедрата за наука за земјиштето и хидрологија претставува дел од
Земјоделскиот факултет при УГД - Штип, со примарна цел да го испитува
составот и квалитетот на земјиштето, како и квалитетот на водите и
водните системи што се користат за наводнување на земјиштето. Науката
за земјиштето и хидрологијата е круцијален сегмент во земјоделието што
значајно придонесува за правилен развој на земјоделските растителни
култури.
Научноистражувачката работа во рамките на Катедрата за наука
за земјиштето и хидрологија при Земјоделскиот факултет е фокусирана
врз испитувањето на составот и квалитетот на почвите и на составот и
квалитетот на водите. Бидејќи производството на здрава и квалитетна
храна станува еден од приоритетите на глобално ниво, во иднина голем
дел од научноситражувачките глобални проекти ќе бидат насочени токму
кон полето на производство на квалитетна здрава храна. Истражувањата
на нашата катедра, главно, се одвиваат преку Лабораторијата за заштита
на околината и животната средина, со цел да се дадат релевантни податоци
за квалитетот на почвите и да се предложат мерки за подобрување на
квалитетот на земјиштето. Притоа, крајната цел на научноистражувачката
работа е да се произведе здрава храна, да се зголеми квалитетот и да се
зголемат приносите на земјоделските култури. Сите овие цели на нашата
катедра се реализираат преку тим составен од стручњаци во подрачјето на
науката за земјиштето и хидрологијата, кои на располагање имаат врвна
модерна инструментација.
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Катедрата за наука за земјиштето и хидрологија е отворена за
комуникација со млади кадри заинтересирани да ги изработуваат своите
магистерски и докторски дисертации во рамките на нашата катедра
на Земјоделскиот факултет при УГД - Штип. Притоа, важно е да се
нагласи дека на нашата катедра постојат двајца професори што веќе ги
исполнија условите да бидат ментори на докторанди и во моментов може
да бидат запишани вкупно шест докторски кандидати на Катедрата за
наука за земјиштето и хидрологија. Воведувањето на нови методологии
за испитувањето на квалитетот на почвите и водите, како и студирањето
на интеракциите помеѓу одделните составни компоненти присутни во
овие медиуми и нивните ефекти врз околината и врз физиолошките
карактеристики на растенијата ќе бидат главните предизвици на нашата
катедра во иднина.
Раководител на Катедрата е редовен проф. д-р Рубин Гулабоски.
2.5. Катедра за лозарство и овоштарство
Во учебната 2014/2015 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, наставничкиот 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.
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 стручната дејност, вработените од Катедрата за лозарство и
овоштарство во учебната 2014/2015 година имаат издадено универзитетски
учебник со наслов „Производство на лозов саден материјал”, ISBN 978608-244-040-8, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.			
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, 2 во меѓународни списанија и 4 труда во зборници од
меѓународни научни собири (конгреси, симпозиуми).
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2.6. 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.
Катедрата има овластувања, права, обврски и одговорности согласно
со Закон, со Статутот на Универзитетот и Правилникот за внатрешни
односи и работење на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип.
За раководител на Катедрата е избрана проф. д-р Лилјана КолеваГудева.
Наставниците и соработниците од Катедрата за растителна
биотехнологија се вклучени во наставата за додипломски, постдипломски
и докторски студии при Земјоделски факултет во соодветните наставни
области, применета работа и научноистражувачки проекти од областа на
растителната биотехнологија.
Катедрата врши образовни, научноистражувачки и апликативни
активности со користење на современи техники и методи тоа:
–– разработува и воведува нови методи за микропропагација на
растителни видови;
–– врз основа на добиените резултати од анализите за микропропагација,
предлага мерки за ефикасна адаптација и аклиматизација на in vitro
регенерантите;
–– предлага економски мерки за развојот на земјоделската
биотехнологија;
–– активно соработува со земјоделците и стручните лица во областа
на комерцијалната биотехнологија и воопшто примената на
биотехнолошките методи во современото земјоделско производство;
–– изготвува програми и елаборати со цел да се овозможи правилен
развој и примена на растителната биотехнологија;
–– врши дисеминација на знаењето од областа на растителната
биотехнологија во научни списанија, интерпретација на добиените
резултати, и предлагање на користење на соодветни биотехнолошки
методи во подобрувањето на постоечкиот генофонд на земјоделските
култури;
–– воспоставува добра лабораториска пракса преку соработка со слични
по дејност институции и преку размена на кадар.
Катедрата за растителна биотехнологија научноистражувачката
работа на катедрата ја фокусира кон лабораториски, но исто така и кон
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теренски истражувања, за оддржлив развој на растителна биотехнологија
и современото земјоделско производство, а со главна цел за:
–– создавање на нови сорти на земјоделски растенија по пат на
микропропагација и други биотехнолошки методи, соодветни за
агроклиматските услови каде што ќе се одгледуваат;
–– објавување на врвни резултати и сознанија од истражувањата во
научни и стручни списанија во земјава и во странство;
–– имплементација на прогресивни наставни програми од сите три
циклуси на студии, согласно со потребите на пазарот на трудот во
државата, а и во регионот;
–– поддршка на научната заедница и служење на пошироката јавност.
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.
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на 31.
седница одржана на 23.6.2014 година донесува Решение за акредитација
на студиската програма Растителна биотехнологија за прв циклус 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.
Акредитираната студиска програма Растителна биотехнологија
за прв циклус студии е распишана на Конкурсот за упис на студенти на
Земјоделски факултет за академската 2015/2016 година во наставните
центри во Штип и Струмица.
Лабораторијата за растителна биотехнологија функционира во
склопот на Катедрата за растително производство, 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.
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3. Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
Одржани седници со дневен ред
Дневен ред на 103. седница на ННС, одржана на 17.10.2014 год.:
-Усвојување на записник од 102. седница на Наставно - научен совет
1. Донесување Предлог - одлука за избор на еден наставник во сите звања
за наставно-научната област Лозарско производство на Земјоделски
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Донесување Одлука за усвојување на Предлог - годишен план и
програма за издавачка дејност на единицата на УГД;
3. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за
внатрешните односи и работење на Земјоделскиот факултет;
4. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за
учебник со наслов „Агроекологија“ од авторите проф. д-р Лилјана
Колева- Гудева, проф. д-р Љупчо Михајлов и доц. д-р Фиданка
Трајкова;
5. Донесување Предлог - одлука за ангажирање на визитинг професор
академик д-р Драган Шкориќ од Нови Сад за учебната 2014/2015
година;
6. Донесување Предлог - одлука за ангажирање на д-р Јовица Васин од
Нови Сад за учебната 2014/2015 година;
7. Донесување Одлука за ангажирање на волонтери на Земјоделски
факултет во учебната 2014/2015 година;
8. Донесување Одлука за покриеност на наставата по стара студиска
програма за студентите кои презапишуваат година во Струмица и во
Свети Николе;
9. Донесување Одлука за ангажирање на проф. д-р Стефче Пресилски
во зимски семестар, учебна 2014/2015, по преметот Традиционални
млечни производи;
10. Донесување Одлука за прифаќање на теми за дипломски труд и
завршен испит за учебната 2014/2015 година;
11. Донесување Одлука за формирање на комисии за комисиско полагање
на испити по предмети од прв циклус студии;
12. Донесување Одлука за ангажман на наставник Виктор Баџуков
за реализација на предметот Спорт и рекреација на Земјоделски
факултет во наставен центар Струмица;
13. Донесување Одлука за ангажман на наставник Сашко Калеов
за реализација на предметот Спорт и рекреација на Земјоделски
факултет во наставен центар Кавадарци;
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14. Донесување Одлука за ангажман на наставник Славе Димитриоски
за реализација на предметот Спорт и рекреација на Земјоделски
факултет во наставен центар Прилеп;
15. Одлука за поништување на Одлука со бр. 1802-127/11 од 1.4.2014 г.
за промена статус на студирање од редовен во вонреден студент;
16. Разни барања и молби од вработени;
17. Разни барања и молби од студенти на прв циклус студии;
18. Разни барања и молби од студенти на втор циклус студии.
Дневен ред на 104. седница на ННС, одржана на 7.11.2014 год.:
1. Донесување Предлог-одлука за покренување на постапка за
распишување на конкурс за избор на еден наставник во сите звања
за наставно-научната област Хемија на земјиштето на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Донесување
Предлог-одлука за покренување на постапка за
распишување на конкурс за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Педологија на Земјоделски факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
3. Донесување
Предлог-одлука за покренување на постапка за
распишување на конкурс за избор на еден наставник во сите звања
за наставно-научната област Генетка и селекција на растителното
производство на Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип;
4. Донесување Предлог-одлука за покренување на постапка за
распишување на конкурс за избор на еден наставник во насловно
звање за наставно-научната област Нематологија;
5. Донесување Предлог-одлука за покренување на постапка за
распишување на конкурс за избор на еден наставник во сите звања
за наставно-научната област Економика на земјоделството и развој;
6. Донесување Одлука за усвојување на Годишен извештај за учебната
2013/2014 г. за работата на деканот на Земјоделски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип;
7. Донесување Одлука за усвојување на Правилник за организација и
работа на катедрата за растителна биотехнологија на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –Штип;
8. Донесување Одлука за давање согласност и одобрување на апликација
за финансирање на научно – истражувачки проект со наслов
„Патогени габи на пченицата и јачменот во Република Македонија и
можности за заштита“- главен истражувач проф. д-р Илија Каров;
9. Донесување Одлука за давање согласност и одобрување на
апликација за финансирање на научноистражувачки проект со наслов
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Годишен извештај

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

„Ентомофауна кај домати во заштитен простор при конвенционално
и интегрално производство“ - главен истражувач проф. д-р Душан
Спасов;
Донесување Одлука за давање согласност и одобрување на апликација
за финансирање на научноистражувачки проект со наслов „Можности
за одгледување на здружени посеви во поледелското производство“главен истражувач проф. д-р Мите Илиевски;
Донесување Одлука за давање согласност и одобрување на апликација
за финансирање на научноистражувачки проект со наслов „Органско
производство на пролетен овес: „Потребни сортни карактеристики“
- главен истражувач проф. д-р Драгица Спасова;
Донесување Одлука за давање согласност и одобрување на апликација
за финансирање на научноистражувачки проект со наслов „Органско
производство на пролетен јачмен: „Микропропагација на аромотични
и медицински растенија “ - главен истражувач доц.д-р Фиданка
Трајкова;
Донесување Одлука за формирање на комисија за рецензирање на
учебник со наслов „Механизација – општ дел “ од авторите проф. д-р
Ристо Ѓ.Кукутанов;
Донесување Одлука за формирање на комисија за рецензирање на
учебник со наслов „Механизација – специјален дел“ од авторите
проф. д-р Ристо Ѓ.Кукутанов;
Донесување Одлука за назначување на ментори на генерациите од
прв циклус студии на Земјоделски факултет во Штип, Струмица,
Кавадарци и Прилеп;
Донесување Одлука за формирање на комисија за наставни прашања
на Земјоделски факултет во наставен центар Прилеп;
Разни барања и молби од вработени;
Разни барања и молби од студенти на прв циклус студии;
Разни барања и молби од студенти на втор циклус студи.
Дневен ред на 105. седница на ННС, одржана на 9.12.2014 год.:

-Усвојување на записник од 103. и 104. седница на Наставно научен совет
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
Конкурсот од 19.11.2014 г. за избор на еден наставник во сите звања
за наставно-научната област Хемија на земјиштето;
2. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научната област Хемија
на земјиштето;
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3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот од 19.11.2014 г. за избор на еден наставник во сите звања
за наставно-научната област Педологија;
4. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за
учебно помагало со наслов „Основи на биохемија за студентите на
Земјоделски факултет“ од авторите проф. д-р Рубин Гулабоски,
проф.д-р Лилјана Колева- Гудева и асс.д-р Биљана Балабанова;
5. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за
учебно помагало со наслов „Практикум по биохемија“ за студентите
на Земјоделски факултет“ од авторите проф. д-р Рубин Гулабоски,
проф.д-р Лилјана Колева- Гудева и асс.д-р Биљана Балабанова;
6. Донесување Одлука за формирање на комисија за рецензирање на
учебник со наслов „Традиционални месни производи“ од авторот
проф. д-р Ацо Кузелов;
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за рецензирање на
учебно помагало со наслов „Ботаника – скрипта“ за студентите
на Земјоделски факултет“ од авторите проф. д-р Верица Илиева,
проф.д-р Драгица Спасова и асс.м-р Наталија Маркова Руждиќ;
8. Донесување Одлука за формирање на комисија за рецензирање на
учебнo помагало со наслов „Практикум по ботаника“ за студентите
на Земјоделски факултет“ од авторите проф. д-р Верица Илиева,
проф.д-р Драгица Спасова и асс.м-р Наталија Маркова Руждиќ;
9. Донесување одлука за давање согласност и одобрување на апликација
за финансирање на научноистражувачки проект со наслов „Изолација
и селекција на квасци од Тиквешкиот регион и нивна примена за
производство на црвени вина“ - главен истражувач доц. д-р Фиданка
Илиева;
10. Донесување Одлука за одобрување на Барање бр. 1801-33/817 од
Лабораторија за заштита на растенијата и животната средина;
11. Донесување Одлука за одобрување на Барање бр. 1801-33/819 од
Лабораторија за заштита на растенијата и животната средина;
12. Донесување Одлука за усвојување на распоредот за летен семестар
2014/2015 година на Земјоделски факултет;
13. Донесување Одлука за дополнување на Одлука бр.1802-433/12 од
17.10.2014 г.;
14. Донесување Одлука за запишување на студенти на втор циклус
студии во учебната 2014/2015 година;
15. Разни барања и молби од вработени;
16. Разни барања и молби од студенти на прв циклус студии;
17. Разни барања и молби од студенти на втор циклус студии.
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Годишен извештај

1.

2.

3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дневен ред на 106. седница на ННС, одржана на 23.1.2015 год.:
- Усвојување на записник од 105. седница на ННС
Донесување Предлог-одлука за покренување на постапка за
распишување на Конкурс за избор на еден наставник во сите звања
за наставно-научната област Заштита на растенијата на Земјоделски
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Донесување Одлука за усвојување на барањето за издавање на скрипта
со наслов „Заштита на животната средина“ од авторите проф. д-р
Саша Митрев, редовен професор на Земјоделски факултет и асс. д-р
Емилија Костадиновска, асистент на Земјоделскиот факултет;
Донесување Одлука за утврдување на членови на Наставно-научен
совет во летниот семестар, учебна 2014/2015 година;
Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/1 за изменување и
дополнувањена Одлука со дел.бр. 1802-456/6 и Одлука со дел.бр.
1802-456/7 од 7.11.2014г. поднесено од проф.д-р Ристо Ѓ.Кукутанов;
Разни барања од вработени;
Разни барања од студенти на прв циклус студии.
Дневен ред на 107. седница на ННС, одржана на 16.2.2015 год.:
- Усвојување на записник од 106. седница на ННС
Донесување Одлука за покренување на постапка за распишување
на Kонкурс за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Сензорна и аналитичка евалуација на вино (ш.
40602).
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
Kонкурсот од 7-8.2.2015 година г. за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научната област Вируси;
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научната област Вируси;
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за
учебник со наслов „Механизација – општ дел“ од авторот проф. д-р
Ристо Ѓ. Кукутанов;
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за
учебник со наслов „Механизација – специјален дел“ од авторот проф.
д-р Ристо Ѓ.Кукутанов;
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за
учебно помагало/скрипта со наслов „Заштита на животната средина“
од авторите проф. д-р Саша Митрев и асс.д-р Емилија Костадиновска;
Донесување Одлука за формирање на комисија за рецензирање на
учебник со наслов „Мелиорации и наводнување“ од авторот проф.
д-р Ристо Ѓ.Кукутанов;
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8. Донесување Одлука за формирање на комисија за рецензирање
на учебно помагало / практикум со наслов „Практикум по
фитопатологија“ од авторите проф. д-р Саша Митрев и асс. д-р
Емилија Костадиновска;
9. Донесување 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 асс. д-р Емилија
Костадиновска;
10. Донесување 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;
11. Донесување Одлука за назначување на асс.д-р Емилија Костадиновска
за администратор на годишниот зборник на Земјоделски факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
12. Разни барања од вработени;
13. Разни барања од студенти на прв циклус студии;
14. Разни барања од студенти на втор циклус студии.
Дневен ред на 108. седница на ННС, одржана на 27.2.2015 год.:
1. Донесување Одлука за утврдување на предлог на членови на
Универзитетски сенат од Земјоделски факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип;
2. Донесување Одлука за избор на членови на комисија за спроведување
на тајно гласање за избор на двајца членови во Универзитетски сенат
на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
3. Донесување Одлука за избор на двајца членови, претставници од
Земјоделски факултет во Универзитетски сенат на Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип;
4. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за
учебник со наслов „Традиционални месни производи“ од авторот
проф. д-р Ацо Кузелов;
5. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за
учебно помагало со наслов „Практикум по фитопатологија“ од
авторите проф. д-р Саша Митрев и асс. д-р Емилија Костадиновска.
Дневен ред на 109. седница на ННС, одржана на 18.3.2015 год.:
- Усвојување на записник од 107. седница на ННС
1. Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Хемија на земјиштето;
2. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“
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3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

на 7.3.2015 година г. за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Сензорна и аналитичка евалуација на вино;
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
Сензорна и аналитичка евалуација на вино;
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за
учебник со наслов „Мелиорации и наводнување“ од авторот проф.
д-р Ристо Ѓ.Кукутанов;
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за
учебно помагало/практикум со наслов „Практикум по ботаника за
студентите на Земјоделски факултет“ од авторите проф. д-р Верица
Илиева, проф.д-р Драгица Спасова и асс.мр Наталија Маркова
Руждиќ;
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот
за учебно помагало/скрипта со наслов „Ботаника – скрипта за
студентите на Земјоделски факултет“ од авторите проф. д-р Верица
Илиева, проф.д-р Драгица Спасова и асс.мр Наталија МарковаРуждиќ;
Донесување Одлука за формирање на комисија за рецензирање на
учебно помагало / практикум со наслов „Производство на екстракти
од растително потекло“ од авторот доц. д-р Сања КостадиновиќВеличковска;
Донесување Одлука за формирање на комисија за рецензирање на
учебник со наслов „Процесна техника (прв дел – енологија)“ од
авторот проф.д-р Ристо Ѓ.Кукутанов;
Донесување Одлука за усвојување на Годишен извештај за
научноистражувачкиот македонско-кинески проект со наслов
„Улогата на симбиотската азотификација кај сојата и можноста за
отстранување на тешки метали од почвата“;
Донесување Одлука за дополнување на Одлука бр. 1802-239/14 од
20.12.2011 г. за утврдување на составот на комисија за проверка на
учебници и учебни помагала од македонски автори кои се користат
на Земјоделскиот факултет;
Донесување Одлука за назначување на раководител за организирање
на практичната настава за студентите од прв циклус студии на
Земјоделскиот факултет во наставен центар Прилеп;
Донесување Одлука за одобрување на барање за отсуство бр. 08012/7 од 12.3.2015 г. поднесено од виш лаборант м-р Васко Златковски;
Разни барања од студенти на прв циклус студии;
Донесување Одлука за оправдување на непокриените предмети со
предметен наставник во е-индекс.
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Дневен ред на 110. седница на ННС, одржана на 7.4.2015 год.:
- Усвојување на записник од 108. седница на ННС
Донесување Одлука за покренување на постапка за распишување
на конкурс за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Генетика и селекција на растителното производство;
Донесување Одлука за поништување на Одлука со дел. бр. 1802-54/5
од 30.1.2014 година за ангажирање на проф. д-р Татјана Миткова
од Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје;
Донесување Одлука за назначување на доц. д-р Фиданка Трајкова
за предметен наставник и покривање на наставата по предметот
Педологија во сите наставни центри на Земјоделски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/11 од 30.3.2015 г. поднесено
од проф. д-р Љупчо Михајлов;
Донесување Одлука по Барање за отсуство бр. 0801-2/12 од 3.4.2015
г. поднесено од асс. д-р Емилија Костадиновска.
Дневен ред на 111. седница на ННС, одржана на 5.5.2015 год.:
- Усвојување на записник од 109. и 110. седница на ННС
Донесување Одлука за утврдување на предлог-кандидат за избор на
ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Вируси;
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот објавен во дневните весници Нова Македонија и Коха на
ден од 21.04.2015 година за избор на еден наставник во сите звања
за наставно-научната област Генетика и селекција на растителното
производство;
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
Генетика и селекција на растителното производство;
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за
учебник со наслов „Процесна техника - прв дел енологија“ од авторот
проф. д-р Ристо Ѓ.Кукутанов;
Донесување Одлука за усвојување на Барање за рецензирање на
учебно помагало/Практикум со наслов „Месо и преработки од месо“
од проф. д-р Ацо Кузелов;
Донесување Одлука по Барање за бр. 0801-2/14 од 28.4.2015 г.
поднесено од проф. д-р Лилјана Колева - Гудева:
Донесување Одлука по Барање за бр. 0801-2/15 од 29.4.2015 г.
поднесено од доц. д-р Виолета Иванова Петропулос за отсуство во
Печ, Унгарија;
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9. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/17 од 30.4.2015 г. поднесено
од група наставници за отсуство во Стара Загора, Бугарија;
10. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/18 од 30.4.2015 г.
поднесено од проф. д-р Ристо Ѓ. Кукутанов и доц.д-р Виолета Иванова
Петропулос за отсуство во Нови Сад;
11. Разни барања од студенти на прв циклус студии.
Дневен ред на 112. седница на ННС, одржана на 26.5.2015 год.:
- Усвојување на записник од 111. седница на Наставно-научен
совет;
1. Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Сензорна и аналитичка евалуација на вино;
2. Донесување Одлука за покриеност на наставата на прв циклус студии
за зимски и летен семестар во учебната 2015/2016;
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот објавен во дневните весници Утрински весник, Нова
Македонија и Коха на ден 14.3.2015 година за избор на еден наставник
во сите звања за наставно-научната област Ентомологија;
4. Разни барања и молби од вработени;
5. Разни барања и молби од студенти на прв циклус студии;
6. Разни барања и молби од студенти на втор циклус студии.
Дневен ред на 113. седница на ННС, одржана на 30.6.2015 год.:
- Усвојување на записник од 112. седница на Наставно-научен
совет
1. Донесување Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Генетика и селекција на растителното
производство;
2. Донесување Одлука за усвојување на извештајот/рецензија за
практикумот со наслов „Практикум по производство на екстракти
од растително потекло“ од авторот доц. д-р Сања Костадиновиќ
Величковска;
3. Донесување Одлука за формирање на конкурсни комисии од
Земјоделски факултет при уписот на студентите во прв циклус
студии за учебната 2015/2016 година;
4. Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на студенти на универзитетски академски (стручни)
студии од втор циклус во учебната 2015/2016 година;
5. Донесување Одлука за утврдување на избор на раководители на
катедрите на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
во Штип;
6. Донесување Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската
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комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ленче
Рунтева;
7. Донесување Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската
комисија за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ајља
Максуд;
8. Разни барања и молби од вработени;
9. Разни барања и молби од студенти на прв циклус студии.
Дневен ред на 114. седница на ННС, одржана на 8.7.2015 год.:
1. Донесување Одлука за покренување на постапка избор на декан на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Дневен ред на 115. седница на ННС, одржана на 26.8.2015 год.:
- Усвојување на Записник од 113. и 114. седница
Донесување Одлука за утврдување на еден или повеќе кандидати
за избор на декан на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
Донесување Одлука за утврдување на предлог кандидати за избор на
проректори на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за
покривање на наставата во прв циклус студии за учебната 2015/2016
година;
Донесување Одлука за покривање на наставата во втор циклус студии
на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
за учебната 2015/2016 г.;
Донесување Одлука за покривање на наставата на трет циклус студии
на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
за учебната 2015/2016 г.;
Донесување Одлука за утврдување на членови на наставно - научен
совет за зимскиот семестар во учебната 2015/2016 година;
Донесување Одлука за прифаќање на пријава за проектот со наслов
„Испитување на потенцијалот на енергетски целулозни култури
во регионот на Пелагонија - Р. Македонија во тек на 2015 година“,
главен истражувач проф. д-р Илија Каров;
Донесување одлуки по разни барања од вработени;
Донесување одлуки по разни барања од студенти во прв циклус
студии;
Донесување одлуки по разни барања од студенти во втор циклус
студии.

Дневен ред на 116. седница на ННС, одржана на 14.9.2015 год.:
1. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на ракописот
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2.
3.
4.
5.

со наслов „Практикум по Месо и преработки од месо“ од авторот
проф. д-р Ацо Кузелов;
Донесување Одлука за усвојување на распоредот за зимски семестар
во академската 2015/2016 година на Земјоделскиот факултет при
Универзитет „Гоце Делчев” – Штип;
Донесување одлуки по разни барања од вработени;
Донесување одлуки по разни барања од студенти во прв циклус
студии;
Донесување одлуки по разни барања од студенти во втор циклус
студии.
Одлуки донесени на седниците

Одлуки донесени на 103. седница на ННС, одржана на 17.10.2014
год.:
1. Предлог - одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Лозарско производство на Земјоделски факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Одлука за усвојување на Предлог - годишен план и програма за
издавачка дејност на единицата на УГД;
3. Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешните
односи и работење на Земјоделскиот факултет;
4. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебник со
наслов „Агроекологија“ од авторите проф. д-р Љупчо Михајлов,
проф. д-р Лилјана Колева - Гудева и доц. д-р Фиданка Трајкова;
5. Предлог-одлука за ангажирање на визитинг професор академик д-р
Драган Шкориќ од Нови Сад за учебната 2014/2015 година;
6. Предлог-одлука за ангажирање на д-р Јовица Васин од Нови Сад за
учебната 2014/2015 година;
7. Одлука за ангажирање на волонтери на Земјоделски факултет во
учебната 2014/2015 година;
8. Одлука за покриеност на наставата по стара студиска програма за
студентите кои презапишуваат година во Струмица и Свети Николе;
9. Одлука за ангажирање на проф. д-р Стефче Пресилски во зимски
семестар, учебна 2014/2015, по преметот Традиционални млечни
производи;
10. Одлука за прифаќање на теми за дипломски труд и завршен испит за
учебната 2014/2015 година;
11. Одлука за формирање на комисии за комисиско полагање на испити
по предмети од прв циклус студии;
12. Одлука за ангажман на наставник Виктор Баџуков за реализација на
предметот Спорт и рекреација на Земјоделски факултет во наставен
центар Струмица;
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13. Одлука за ангажман на наставник Сашко Калеов за реализација на
предметот Спорт и рекреација на Земјоделски факултет во наставен
центар Кавадарци;
14. Одлука за ангажман на наставник Славе Димитриоски за реализација
на предметот Спорт и рекреација на Земјоделски факултет во
наставен центар Прилеп;
15. Одлука за поништување на Одлука со бр. 1802-127/11 од 1.4.2014 г.
за промена статус на студирање од редовен во вонреден студент;
16. Одлука за одобрување на барање за мирување на студиите на студент
Маргарита Паланкова;
17. Одлука за одобрување на барањето за признавање на кредити од
летна школа во Вагенинген на студент Марија Поцковска;
18. Одлука за одобрување на барањето за признавање на испити на
студент Наталија Тонева;
19. Одлука за одобрување на барањето за поврат на погрешно уплатени
средства на студент Мица Пецанова;
20. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Атанас Ризов;
21. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Мице Кочоски;
22. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Младенчо Најдов;
23. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Ана Крстева;
24. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Билјана Спасова;
25. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Елизабета Тасева;
26. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Маја Лазарова;
27. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Марјан Гелов;
28. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Мери Ристова;
29. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Ристо Доневски;
30. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Филип Стојковски;
31. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Цветанка Маркушева;
32. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Александар Пасков;
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33. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Бети Постолова;
34. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Валентина Диневска;
35. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Виктор Павлоски;
36. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Дарко Стојановски;
37. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Деан Чаушки;
38. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Дејан Серафимов;
39. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Зоран Николов;
40. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Игор Попов;
41. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Илија Бојаџиев;
42. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Јулијана Туфекчиева;
43. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Костадин Шеќеринов;
44. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Мартин Митрев;
45. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Мартин Митровски;
46. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Мери Гогова;
47. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Наташа Младеновска;
48. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Никола Диневски;
49. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Оливер Станков;
50. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Павел Димов;
51. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Панче Велков;
52. Одлука за одобрување на барањето за активирање на студии на
студент Столе Митев;
53. Одлука за одобрување на барањето за промена на статус на студент
Димитар Манев;
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54. Одлука за одобрување на барањето за промена на статус на студент
Менче Проданова;
55. Одлука за одобрување на барањето за промена на статус на студент
Павел Димов;
56. Одлука за одобрување на барањето за промена на статус на студент
Томе Николов;
57. Одлука за одобрување на барањето за промена на статус на студент
Васко Паужинков;
58. Одлука за одобрување на барањето за промена на статус на студент
Дени Ѓорѓиев;
59. Одлука за одобрување на барањето за промена на статус на студент
Мери Ристова;
60. Одлука за одобрување на барањето за промена на статус на студент
Младенчо Најдов;
61. Одлука за одобрување на барањето за промена на статус на студент
Наце Атанасов;
62. Одлука за одобрување на барањето за промена на статус на студент
Павел Димов;
63. Одлука за одобрување на барање за продолжување на рокот за
студирање на студент Анета Давкова Донева;
64. Одлука за одобрување на барање за продолжување на рокот за
студирање на студент Јулијана Троицки;
65. Одлука за одобрување на барање за продолжување на рокот за
студирање на студент Лазар Соколовски;
66. Одлука за одобрување на барање за продолжување на рокот за
студирање на студент Марјан Весемировски;
67. Одлука за одобрување на барање за продолжување на рокот за
студирање на студент Наталија Петровска;
68. Одлука за одобрување на барање за продолжување на рокот за
студирање на студент Сања Филиповска;
69. Одлука за одобрување на барање за продолжување на рокот за
студирање на студент Трајче Донев;
70. Одлука за одобрување на барање за продолжување на рокот за
студирање на студент Тања Смиљанова;
71. Одлука за одобрување на барање за префрлување од Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на Универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип на студент Елена Богоева;
72. Одлука за одобрување на барање за промена на ментор на студент
Сања Филиповска;
73. Одлука за одобрување на барање за промена на ментор на студент
Наталија Петровска;
74. Одлука за одобрување на барање за признавање на кредити стекнати
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во Шпанија по Еразмус програма на студент Елена Тодоровска;
75. Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидатот Ленче Рунтева;
76. Одлука за активирање на студии на студент Златка Минкова;
77. Одлука за промена на статус на студирање на студент Ангелка
Тошева.
Одлуки донесени на 104. седница на ННС, одржана на 7.11.2014 год.:
1. Предлог-одлука за покренување на постапка за распишување на
конкурс за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Хемија на земјиштето на Земјоделски факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Предлог-одлука за покренување на постапка за распишување на
конкурс за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Педологија на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип;
3. Предлог-одлука за покренување на постапка за распишување на
конкурс за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Генетка и селекција на растителното производство
на Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
4. Предлог-одлука за покренување на постапка за распишување на
конкурс за избор на еден наставник во насловно звање за наставнонаучната област Нематологија;
5. Предлог-одлука за покренување на постапка за распишување на
конкурс за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Економика на земјоделството и развој;
6. Одлука за усвојување на Годишен извештај за учебната 2013/2014 г.
за работата на деканот на Земјоделски факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“-Штип;
7. Одлука за усвојување на Правилник за организација и работа на
катедрата за растителна биотехнологија на Земјоделски факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
8. Одлука за давање согласност и одобрување на апликација за
финансирање на научноистражувачки проект со наслов „Патогени
габи на пченицата и јачменот во Република Македонија и можности
за заштита“ - главен истражувач проф. д-р Илија Каров;
9. Одлука за давање согласност и одобрување на апликација
за финансирање на научноистражувачки проект со наслов
„Ентомофауна кај домати во заштитен простор при конвенционално
и интегрално производство“- главен истражувач проф. д-р Душан
Спасов;
10. Одлука за давање согласност и одобрување на апликација за
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11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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финансирање на научноистражувачки проект со наслов „Можности
за одгледување на здружени посеви во поледелското производство“главен истражувач проф. д-р Мите Илиевски;
Донесување Одлука за давање согласност и одобрување на апликација
за финансирање на научноистражувачки проект со наслов „Органско
производство на пролетен овес: „Потребни сортни карактеристики“
- главен истражувач проф. д-р Драгица Спасова;
Одлука за давање согласност и одобрување на апликација за
финансирање на научноистражувачки проект со наслов „Органско
производство на пролетен јачмен: „Микропропагација на аромотични
и медицински растенија“ - главен истражувач доц.д-р Фиданка
Трајкова;
Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебник со
наслов „Механизација – општ дел“ од авторите проф. д-р Ристо
Ѓ.Кукутанов;
Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебник со
наслов „Механизација – специјален дел“ од авторите проф. д-р Ристо
Ѓ.Кукутанов;
Одлука за назначување на ментори на генерациите од прв циклус
студии на Земјоделски факултет во Штип, Струмица, Кавадарци и
Прилеп;
Одлука за формирање на комисија за наставни прашања на
Земјоделски факултет во наставен центар Прилеп;
Одлука за одобрување на отсуство во Загреб на група наставници од
Земјоделски факултет;
Одлука за давање согласност и одобрување на апликација
за финансирање на научноистражувачки проект со наслов
„Определување на квалитетот, енкапсулација ин витро активност на
ладно – цедени масла од лен, семки од горка кајсија и црн ким“ главен
истражувач - доц. д-р Сања Костадиновиќ Величковска.
Предлог-одлука за признавање на испити на студент Дарко
Карафилоски;
Предлог-одлука за признавање на испити на студент Милена Рунеска;
Одлука за активирање на студии на студент Билјана Димовска;
Одлука за активирање на студии на студент Владимир Илиевски;
Одлука за активирање на студии на студент Ѓорѓи Алексовски;
Одлука за активирање на студии на студент Златка Минкова;
Одлука за активирање на студии на студент Зоран Тасевски;
Одлука за активирање на студии на студент Маријан Колевски;
Одлука за активирање на студии на студент Томе Спасов;
Одлука за активирање на студии на студент Тошо Трајков;
Одлука за промена на студиска програма на студент Маријан Колески;
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30. Одлука за промена на статус на студент од редовен во вонреден на
студент Ангелка Тошевска;
31. Одлука за промена на статус на студент од редовен во вонреден на
студент Маријан Колески;
32. Одлука за промена на статус на студент од редовен во вонреден на
студент Томе Спасов;
33. Одлука за признавање на испити од втор циклус студии на студентот
Елена Богева;
34. Одлука за активирање на студии на студент Ѓорѓи Алексовски.
Одлуки донесени на 105. седница на ННС, одржана на 9.12.2014 год.:
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од
19.11.2014 г. за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Хемија на земјиштето;
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Хемија на
земјиштето;
3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот од
19.11.2014 г. за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Педологија;
4. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебно помагало
со наслов „Основи на биохемија за студентите на Земјоделски
факултет“ од авторите проф. д-р Рубин Гулабоски, проф.д-р Лилјана
Колева- Гудева и асс.д-р Биљана Балабанова;
5. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебно помагало
со наслов „Практикум по биохемија за студентите на Земјоделски
факултет“ од авторите проф. д-р Рубин Гулабоски, проф.д-р Лилјана
Колева-Гудева и асс.д-р Биљана Балабанова;
6. Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебник со
наслов „Традиционални месни производи“ од авторот проф. д-р Ацо
Кузелов;
7. Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебно
помагало со наслов „Ботаника - скрипта за студентите на Земјоделски
факултет“ од авторите проф. д-р Верица Илиева, проф.д-р Драгица
Спасова и асс.м-р Наталија Маркова Руждиќ;
8. Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебнo помагало
со наслов „Практикум по ботаника за студентите на Земјоделски
факултет“ од авторите проф. д-р Верица Илиева, проф. д-р Драгица
Спасова и асс.м-р Наталија Маркова Руждиќ;
9. Одлука за давање согласност и одобрување на апликација за
финансирање на научноистражувачки проект со наслов „Изолација
и селекција на квасци од Тиквешкиот регион и нивна примена за
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производство на црвени вина“ - главен истражувач доц. д-р Фиданка
Илиева;
10. Одлука за одобрување на Барање бр. 1801-33/817 од Лабораторија за
заштита на растенијата и животната средина;
11. Одлука за одобрување на Барање бр. 1801-33/819 од Лабораторија за
заштита на растенијата и животната средина;
12. Одлука за усвојување на распоредот за летен семестар 2014/2015
година на Земјоделски факултет;
13. Одлука за дополнување на Одлука бр.1802-433/12 од 17.10.2014 г.;
14. Одлука за запишување на втор циклус студии на студент Адријана
Буровска;
15. Одлука за запишување на втор циклус студии на студент Бојана
Божинова;
16. Одлука за запишување на втор циклус студии на студент Борис
Нечев;
17. Одлука за запишување на втор циклус студии на студент Владимир
Крстевски;
18. Одлука за запишување на втор циклус студии на студент Елена
Здравков;
19. Одлука за запишување на втор циклус студии на студент Емилија
Арсова;
20. Одлука за запишување на втор циклус студии на студент Ивана
Велешанова;
21. Одлука за запишување на втор циклус студии на студент Иле
Илиевски;
22. Одлука за запишување на втор циклус студии на студент Ката
Ангелова;
23. Одлука за запишување на втор циклус студии на студент Ленче
Бусева;
24. Одлука за запишување на втор циклус студии на студент Марина
Поп-Димитрова;
25. Одлука за запишување на втор циклус студии на студент Миле
Глигоров;
26. Одлука за запишување на втор циклус студии на студент Наташа
Гунова;
27. Одлука за запишување на втор циклус студии на студент Стојан
Атанасов;
28. Одлука за запишување на втор циклус студии на студент Трајче
Милев;
29. Одлука за одобрување отсуство во Германија на доц. д-р Сања
Костадиновиќ Величковска;
30. Одлука за активирање на студии на студент Тереза Петрова;
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31.
32.
33.
34.

Одлука за активирање на студии на студент Катерина Тимова;
Одлука за промена на статус на студент Деан Чаушки;
Одлука за промена на статус на студент Бојан Николовски;
Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус
студии на студент Ѓоко Ѓорчески;
35. Одлука за промена на ментор на магистерски труд на студент Ѓоко
Ѓорчески;
36. Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус
студии на студент Елизабета Давитковска Барбареева.
Одлуки донесени на 106. седница на ННС, одржана на 23.1.2015 год.:
1. Предлог-одлука за покренување на постапка за распишување на
Конкурс за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Вируси на Земјоделски факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип;
2. Одлука за усвојување на барањето за издавање на скрипта со наслов
„Заштита на животната средина“ од авторите проф. д-р Саша Митрев,
редовен професор на Земјоделски факултет и асс. д-р Емилија
Костадиновска, асистент на Земјоделскиот факултет;
3. Одлука за утврдување на членови на Наставно-научен совет во
летниот семестар, учебна 2014/2015 година;
4. Одлука за усвојување на Барањето за изменување на Одлука со
дел. бр. 1802-456/6 и Одлука со дел. бр. 1802-456/7 од 7.11.2014г.
поднесено од проф. д-р Ристо Ѓ. Кукутанов;
5. Одлука за активирање на студии на студент Марина Тодева;
6. Одлука за признавање на испити на студент Даме Цакоски;
7. Одлука за признавање на испити на студент Дафина Велеска;
8. Одлука за признавање на испити на студент Елена Туманоска;
9. Предлог Одлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата на студент Илија Бојаџиев.
Одлуки донесени на 107. седница на ННС, одржана на 16.2.2015 год.:
1. Одлука за покренување на постапка за распишување на Конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно научната област
Сензорна и аналитичка евалуација на вино (ш. 40602);
2. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурсот од
7-8.2.2015 година г. за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Вируси;
3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Вируси;
4. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебник со
наслов „Механизација – општ дел“ од авторот проф. д-р Ристо
Ѓ.Кукутанов;
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5. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебник со
наслов „Механизација – специјален дел“ од авторот проф. д-р Ристо
Ѓ.Кукутанов;
6. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебно помагало/
скрипта со наслов „Заштита на животната средина“ од авторите
проф. д-р Саша Митрев и асс.д-р Емилија Костадиновска;
7. Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебник со
наслов „Мелиорации и наводнување“ од авторот проф. д-р Ристо
Ѓ.Кукутанов;
8. Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебно помагало
/ практикум со наслов „Практикум по фитопатологија“ од авторите
проф. д-р Саша Митрев и асс. д-р Емилија Костадиновска;
9. 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 асс. д-р Емилија Костадиновска;
10. 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;
11. Одлука за назначување на асс.д-р Емилија Костадиновска за
администратор на годишниот зборник на Земјоделски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип;
12. Одлука за определување на бројот на студенти кои ќе се запишуваат на
прв циклус универзитетски академски студии во учебната 2015/2016
година на Земјоделски факултет;
13. Одлука за определување на бројот на студенти кои ќе се запишуваат
на втор циклус универзитетски академски студии во учебната
2015/2016 година на Земјоделски факултет;
14. Предлог Одлука за признавање на испити на студент Диме Лазевски;
15. Предлог Одлука за признавање на испити на студент Ерина Коцева;
16. Предлог Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 1005-27/1 од
11.02.2015 г. од студентот Илија Бојаџиев;
17. Одлука за одобрување на Барање од студент Верка Лозналиева за
активирање на студиите во академската 2014/2015 година;
18. Одлука за одобрување на Барање за промена на статусот на студент
од редовен во вонреден од студентот Александар Костовски;
19. Одлука за одобрување на Барање за промена на статусот на студент
од редовен во вонреден од студентот Даниел Вељанов;
20. Одлука за одобрување на Барање за промена на статусот на студент
редовен во вонреден од студентот Наташа Давиткова;
21. Одлука за одобрување на Барање за промена на статусот на студент од
редовен во вонреден од студентот Панче Велков;Одлука за прифаќање
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на пријавата за изработка на магистерски труд од кандидатот Ирена
Стојкова под наслов: „Влијанието на некои регулатори на растот и
сахарозата врз микротуберизацијата на компирот (Solanum tuberosum
L.)“.
Одлуки донесени на 108. седница на ННС, одржана на 27.2.2015 год.:
1. Одлука за утврдување на предложени кандидати за избор на
претставници во Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип од
редот на наставниците на Земјоделски факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип;
2. Одлука за избор на членови на комисија за спроведување на тајно
гласање за избор на претставници во Сенатот на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип од редот на наставниците на Земјоделски
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
3. Одлука за избор на двајца членови, претставници од Земјоделски
факултет во Универзитетскиот Сенат на Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип;
4. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебник со
наслов „Традиционални месни производи“ од авторот проф. д-р Ацо
Кузелов;
5. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебно помагало
со наслов „Практикум по фитопатологија“ од авторите проф. д-р
Саша Митрев и асс. д-р Емилија Костадиновска.
Одлуки донесени на 109. седница на ННС, одржана на 18.3.2015 год.:
1. Одлука за избор на д-р Биљана Балабанова во звања доцент за
наставно-научната област Хемија на земјиштето;
2. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот објавен
во дневните весници Нова Македонија и Коха на ден од 7.3.2015
година г. за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Сензорна и аналитичка евалуација на вино;
3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Сензорна и
аналитичка евалуација на вино;
4. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебник со
наслов „Мелиорации и наводнување“ од авторот проф. д-р Ристо
Ѓ.Кукутанов;
5. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебно помагало/
практикум со наслов „Практикум по ботаника за студентите на
Земјоделски факултет“ од авторите проф. д-р Верица Илиева,
проф.д-р Драгица Спасова и асс.мр Наталија Маркова Руждиќ;
6. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебно помагало/

773

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

скрипта со наслов „Ботаника – скрипта за студентите на Земјоделски
факултет“ од авторите проф. д-р Верица Илиева, проф. д-р Драгица
Спасова и асс. м-р Наталија Маркова Руждиќ;
Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебно помагало
/ практикум со наслов „Производство на екстракти од растително
потекло“ од авторот доц. д-р Сања Костадиновиќ-Величковска;
Одлука за формирање на комисија за рецензирање на учебник со
наслов „Процесна техника (прв дел – енологија)“ од авторот проф.
д-р Ристо Ѓ. Кукутанов;
Одлука за усвојување на Годишен извештај за истражувачкиот
македонско-кинески проект со наслов „Улогата на симбиотската
азотификација кај сојата и можноста за отстранување на тешки
метали од почвата“;
Одлука за дополнување на Одлука бр. 1802-239/14 од 20.12.2011 г. за
утврдување на составот на комисија за проверка на учебници и учебни
помагала од македонски автори кои се користат на Земјоделскиот
факултет;
Одлука за назначување на раководител, доц. д-р Фиданка Трајкова за
организирање на практичната настава за студентите од прв циклус
студии на Земјоделски факултет во наставен центар - Прилеп
Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр. 0801-2/7 од 12.3.2015
г. поднесено од виш лаборант м-р Васко Златковски;
Одлука за одбивање на Барање за мирување на студии на студент
Ѓорѓи Камчев;
Предлог-одлука за усвојување на Барање за повратат на уплатените
средства за упис на студии на Јулијана Василева;
Одлука за признавање на испити на студент Кирил Јаковски;
Одлука за активирање на студии на студентот Бети Постолова;
Одлука за активирање на студии на студентот Верка Лозналиева;
Одлука за активирање на студии на студентот Александар Тренчевски;
Одлука за активирање на студии на студентот Маја Лазарова;
Одлука за активирање на студии на студентот Горан Додевски;
Предлог - Одлука за признавање на испити на студентот Славе
Трајков;
Предлог - Одлука за признавање на испити на студентот Марија
Василева Селчанец;
Одлука за оправданост на непокриените предмети со предметен
наставник во е-индекс на Земјоделски факултет.

Одлуки донесени на 110. седница на ННС, одржана на 7.4.2015 год.:
1. Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно научната област
Генетика и селекција на растителното производство;
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2. Предлог-одлука за раскинување на договорот за уредување на
меѓусебните права и обврски бр.0307-10/63 од 29.1.2015 година
за ангажирање на проф. д-р Татјана Миткова од Факултетот за
земјоделски науки и храна при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје;
3. Одлука за назначување на доц. д-р Фиданка Трајкова за предметен
наставник и покривање на наставата по предметот Педологија во сите
наставни центри на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип;
4. Одлука за одобрување на Барање бр. 0801-2/11 од 30.3.2015 г.
поднесено од проф. д-р Љупчо Михајлов;
5. Одлука за одобрување на отсуство во Задар, Загреб на асс. д-р
Емилија Костадиновска.
Одлуки донесени на 111. седница на ННС, одржана на 5.5.2015 год.:
1. Одлука за утврдување на предлог-кандидат за избор на ректор на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Одлука за избор на д-р Емилија Костадиновска во звање доцент за
наставно-научната област Вируси;
3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурсот објавен
во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден од 21.4.2015
година за избор на еден наставник во сите звања за наставно - научната
област Генетика и селекција на растителното производство;
4. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Генетика и
селекција на растителното производство;
5. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот за учебник со
наслов „Процесна техника - прв дел енологија“ од авторот проф. д-р
Ристо Ѓ. Кукутанов;
6. Одлука за усвојување на Барање за рецензирање на учебно помагало/
Практикум со наслов Месо и преработки од месо од проф.д д-р Ацо
Кузелов;
7. Одлука по Барање за бр. 0801-2/14 од 28.4.2015 г. поднесено од проф.
д-р Лилјана Колева – Гудева;
8. Одлука по барање за бр. 0801-2/15 од 29.4.2015 г. поднесено од доц.
д-р Виолета Иванова Петропулос за отсуство во Печ, Унгарија;
9. Одлука по барање бр. 0801-2/17 од 30.4.2015 г. поднесено од група
наставници за отсуство во Стара Загора, Бугарија ;
10. Одлука по барање бр. 0801-2/18 од 30.4.2015 г. поднесено од проф.
д-р Ристо Ѓ. Кукутанов и доц.д-р Виолета Иванова Петропулос за
отсуство во Нови Сад;
11. Предлог Одлука за признавање на изпити на студентот Дарко
Карфилоски;
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12. Предлог Одлука за одбивање на барање за поврат на неискористени
финансиски средства на студентот Стефан Стаменов;
13. Одлука за одбивање на барање за признавње на испити на студентот
Илија Ников;
14. Одлука за корекција на наслов на учебник во Одлука за усвојување
на годишниот план и програма за издавачка дејност на Земјоделски
факултет за 2015 година со дел.бр. 1802-433/5 од 17.10.2014 г.
Одлуки донесени на 112. седница на ННС, одржана на 26.5.2015 год.:
1. Одлука за избор на доц. д-р Виолета Иванова-Петропулос во
звање вонреден професор за наставно-научната област Сензорна и
аналитичка евалуација на вино;
2. Одлука за покриеност на наставата на Земјоделски факултет во прв
циклус студии за зимски и летен семестар во учебната 2015/2016;
3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурсот објавен
во дневните весници „Утрински весник“, „Нова Македонија“ и
„Коха“ на ден 14.3.2015 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научната област Ентомологија;
4. Одлука за одобрување на барање за отсуство од доц. д-р Сања
Костадиновиќ-Величковска заради реализација на научен престој во
Клуж, Напока - Романија;
5. Одлука за одобрување на Барање за отсуство од проф. д-р Илија
Каров, проф. д-р Љупчо Михајлов, проф. д-р Верица Илиева, доц.
д-р Емилија Костадиновска, асс. д-р Наталија Маркова Руждиќ и виш
лаб. м-р Билјана Ковачевиќ заради земање учество со труд на научна
конференција во Карнобат, Народна Република Бугарија;
6. Одлука за активирање на студии на студентот Антонио Стефанов;
7. Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидатот Ајља Максуд;
8. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Сања Дуракова под наслов „Влијание на сортата
и времето за мацерација врз фенолниот состав и антиоксидативната
активност на македонски вина“.
Одлуки донесени на 113. седница на ННС, одржана на 30.6.2015 год.:
1. Одлука за избор на д-р Наталија Маркова Руждиќ во звање вонреден
професор за наставно - научната област Генетика и селекција на
растителното производство;
2. Одлука за усвојување на извештајот/рецензија за практикумот со
наслов „Практикум по производство на екстракти од растително
потекло“ од авторот доц. д-р Сања Костадиновиќ-Величковска;
3. Одлука за формирање на конкурсни комисии од Земјоделски
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

факултет при уписот на студентите во прв циклус студии за учебната
2015/2016 година;
Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
студенти на универзитетски академски (стручни) студии од втор
циклус во учебната 2015/2016 година;
Одлука избор на проф. д-р Саша Митрев на катедрата за заштита на
растенијата и животната средина на Земјоделски факултет;
Одлука избор на проф. д-р Рубин Гулабоски на Катедрата за наука за
земјиштето и хидрологија на Земјоделски факултет;
Одлука избор на проф. д-р Љупчо Михајлов на Катедрата за
растително производство на Земјоделски факултет;
Одлука избор на проф. д-р Ацо Кузелов на Катедрата за прехранбена
технологија и преработка на анимални производи на Земјоделски
факултет;
Одлука избор на проф. д-р Виолета Димовска на Катедрата за
лозарство на Земјоделски факултет;
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ленче Рунтева;
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ајља Максуд;
Одлука за преземање на преостанати обврски по предметите
Здравствена заштита на животните и Систем за безбедност за
производството на храна;
Одлука за одобрување на барање за отсуство на проф.д-р Виолета
Иванова – Петропулос и доц. д-р Биљана Балабанова во Клуж,
Напока, Романија;
Предлог-Одлука за одобрување на Барање бр. 1005-17/9 за признавање
на испити на студент Александар Главески;
Предлог-Одлука за одобрување на Барање бр. 1005-27/76 за поврат
на финансиски средства на студентот Атанас Трајков;
Предлог-Одлука за одобрување на Барање бр. 1005-17/8 за
признавање на испити на студент Хајди Штерјова;
Предлог-Одлука за одобрување на Барање бр. 1005-27/75 за за
промена на изборниот предмет на студент Ристо Самандов.

Одлуки донесени на 114. седница на ННС, одржана на 8.7.2015 год.:
1. Одлука за покренување на постапка избор на декан на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлуки донесени на 115. седница на ННС, одржана на 26.8.2015 год.:
1. Одлука за утврдување на еден кандидат, проф.д-р Љупчо Михајлов,
за избор на декан на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
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2. Одлука за утврдување на предлог кандидати за избор на проректори
на Универзитетот “Гоце Делчев“ во Штип;
3. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за покривање на
наставата во прв циклус студии за учебната 2015/2016 година;
4. Одлука за покривање на наставата во втор циклус студии на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип за
учебната 2015/2016 г.;
5. Одлука за покривање на наставата во втор циклус студии на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип за
учебната 2015/2016 г.;
6. Одлука за утврдување на членови на Наставно-научен совет за
зимскиот семестар во учебната 2015/2016 година;
7. Одлука за прифаќање на пријава за проектот со наслов „Испитување
на потенцијалот на енергетски целулозни култури во регионот на
Пелагонија - Р. Македонија во тек на 2015 година“;
8. Одлука за одобрување на Барање за отсуство во Белград, од виш лаб.
м-р Васко Златковски;
9. Одлука за одобрување на Барање за отсуство во Пловдив-Бугарија,
од проф. д-р Ацо Кузелов;
10. Одлука за одобрување на Барање за отсуство во Јахорина, Босна и
Херцеговина, од проф. д-р Лилјана Колева Гудева;
11. Одлука за одобрување на Барање за отсуство бр. 0801-2/26 од проф.
д-р Виолета Иванова Петропулос и доц. д-р Биљана Балабанова за
земање учество на симпозиум во Охрид;
12. Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидатот Ирена Стојкова;
13. Одлука за одобрување на барање за промена на статусот на студент
од редовен во вонреден на студентот Наце Попов;
14. Одлука за одобрување на барање за промена на статусот на студент
од редовен во вонреден на студентот Марија Стојчева;
15. Одлука за одобрување на барање за префрлување од една студиска
програма на друга и признавање на испити на студентот Марија
Стојчева;
16. Одлука за одобрување на барање за префрлување од една студиска
програма на друга и признавање на испити на студентот Естер Булут;
17. Одлука за одобрување на барање за префрлување од една студиска
програма на друга и признавање на испити на студентот Есра Мерџан;
18. Одлука за одобрување на барање за префрлување од една студиска
програма на друга и признавање на испити на студентот Иван Димкин;
19. Одлука за одобрување на барање за префрлување од една студиска
програма на друга и признавање на испити на студентот Билјана
Ѓорѓиева;
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20. Одлука за одобрување на барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студентот Ѓорѓи Ѓорѓиев;
21. Одлука за одобрување на барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студентот Билјана Ѓорѓиева;
22. Одлука за одобрување на барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студентот Далибор Митревски;
23. Одлука за одобрување на барање за префрлување од една студиска
програма на друга и признавање на испити на студентот Ѓорѓи
Ѓорѓиев;
24. Одлука за одобрување на барање за префрлување од една студиска
програма на друга на студентот Ѓорѓи Дончев;
25. Одлука за одобрување на барање за префрлување од друг Универзитет
и признавање на испити на студентот Садк Мемедов;
26. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Атанас Костуранов;
27. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Ѓорѓи Ѓорѓиев;
28. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Илинденка Николова;
29. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Кирил Јаковски;
30. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Савета Мастева;
31. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Стојан Атанасов;
32. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Александар Тренчевски;
33. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Атанас Ташуранов;
34. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Ванчо Митрев;
35. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Кирчо Дробаров;
36. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Мартин Мицевски;
37. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Нацо Попов;
38. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Тереза Петрова;
39. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Томе Спасов;
40. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Трајче Милев.
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Одлуки донесени на 116. седница на ННС, одржана на 14.9.2015 год.:
1. Одлука за усвојување на извештајот на ракописот со наслов
„Практикум по Месо и преработки од месо“ од авторот проф. д-р
Ацо Кузелов;
2. Одлука за усвојување на распоредот за зимски семестар во академската
2015/2016 година на Земјоделскиот факултет при Универзитет „Гоце
Делчев” – Штип;
3. Одлука за одобрување на барање за земање учество на симпозиум
во Охрид, Република Македонија на доц. д-р Сања Костадиновиќ
Величковска;
4. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Тиме Грозданов;
5. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Светлана Здравкова;
6. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Сања Миличинска;
7. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Никола Костов ;
8. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Никола Златанов;
9. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Мишел Здравковиќ;
10. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Марио Трошански;
11. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Илија Трпковски;
12. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Драгана Илиеска;
13. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Дарко Велковски;
14. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии на студент
Благица Лазарова ;
15. Одлука за одобрување на барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студент Стојан Милчев;
16. Одлука за одобрување на барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студент Павле Трајков;
17. Одлука за одобрување на барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студент Мишел Здравковиќ;
18. Одлука за одобрување на барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студент Мартин Атанасовски;
19. Одлука за одобрување на барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студент Јакимчо Бојев;
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20. Одлука за одобрување на барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студент Влатко Недев;
21. Одлука за одобрување на барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студент Александра Митева;
22. Предлог-Одлука за одобрување на барање за промена на студиска
програма на студентот Мартин Атанасовски;
23. Предлог-Одлука за одобрување на барање за промена на студиска
програма на студентот Митко Марковски;
24. Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидатот Ирена Стојкова.
25. Усвоени се сите записници од 102. до 115. седница на Наставнонаучен совет.
4. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети
на единицата
- Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите по
одделни предмети
Септемвриска прва испитна сесија, 2014
Факултет
Земјоделски
факултет

Вкупно
пријавени
476

%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

205

205

36

13

7

9

Го
Не се
положиле
јавиле на
испитот
испитот

43,07 43,07 7,56 2,73 1,47 1,89

1

270

0,21

56,7

Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет
Земјоделски
факултет
%

Вкупно
пријавени
196

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

80

77

15

10

2

11

40,8

39,2

7,65 5,10 1,02 5,61

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот
1

115

0,51

58,6
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Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет

Вкупно
пријавени

Земјоделски
факултет

135

%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

41

66

16

5

5

2

30,3 48,8 11,8

3,7

3,7 1,48

Февруарска прва сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Земјоделски
1057
факултет
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

285

401

142

106

59

58

26,9 37,9 13,4 10,03 5,58 5,49

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот
0

94

0

69,6

Го
Не се
јавиле положиле
испитот
на
испитот
6

766

0,57

72,4

Го
положиле
испитот

Февруарска втора сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Земјоделски
1320
факултет
%

5

6

7

8

9

10

Не се
јавиле
на
испитот

491

492

145

94

48

39

11

818

0,83

61,9

ОЦЕНКА

37,2 37,2 10,9 7,12 3,64 2,95

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Земјоделски
528
факултет
%

782

ОЦЕНКА

Го
Не се
положиле
јавиле
испитот
на
испитот

5

6

7

8

9

10

219

250

27

16

8

5

3

306

0,95

0,57

57,9

41,4 47,3 5,11 3,03 1,52
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Јунска прва испитна сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Земјоделски
872
факултет

ОЦЕНКА
5
229

%

6

7

338 113

8

9

10

79

55

49

26,2 38,7 12,9 9,06 6,31 5,62

Јунска втора испитна сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Земјоделски
1206
факултет

ОЦЕНКА
5

%

7

Факултет

Земјоделски
608
факултет
%

634

1,03

72,71

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот

9

10

84

39

43

11

699

41,1 33,5 10,7 6,9

3,2

3,5

0,9

57,9

404 129

Септемвриска испитна сесија, 2015
Вкупно
пријавени

9

8

496

6

Го
Не се
положиле
јавиле на
испитот
испитот

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

252

267

43

16

10

11

41,4 43,9 7,07 2,63 1,64 1,81

Го
Не се
положиле
јавиле на
испитот
испитот
9

347

1,48

57,07

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Земјоделски
326
факултет
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

112

172

19

7

5

3

34,3 52,7 5,83 2,15 1,53 0,92

Го
Не се
положиле
јавиле на
испитот
испитот
8

206

2,45

63,1
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Трет циклус студии на Земјоделски факултет

Предмет
Проблеми и
гледишта за
системите на
оддржливо
растително
производство
Фитофармација - 3
Фитофармација фунгициди

Предмет
Дијагностицирање
на резидуи од
пестициди
Фитофармација - 3
Заштитата на
растенијата и
зачувувањето на
животната средина
Заштитата на
растенијата
во органското
производство

Предмет
Микроелементи во
почвата

784

Сесија: Февруарска 2015 г.
Оддел/катедра:
Модул/насока: Заштита на растенијата
Вкупно
Не се
Успех
Вкупно Просечна Процент на
пријавени јавиле
положиле оценка неположени
6 7 8 9 10
1

/

1
1

/
/

6

8

1

6

0%

/
1

5
8

100%
0%

Сесија: Јунска 2015 г.
Оддел/катедра:
Модул/насока: Заштита на растенијата
Вкупно
Не се
Успех
Вкупно Просечна Процент на
пријавени јавиле
положиле оценка неположени
6 7 8 9 10
1

/

1
1

/
/

1

/

/

5

100%

8

/
1

5
8

100%
0%

8

1

8

0%

Сесија: Јунска 2015 г.
Оддел/катедра:
Модул/насока: Наука за земјиштето и хидрологија
Вкупно
Не се
Успех
Вкупно Просечна Процент на
пријавени јавиле
положиле оценка неположени
6 7 8 9 10
1

/

1

9

0%
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Предмет
Растителна
патофизиологија
и
патохистологија

Предмет
Генетско
инженерство кај
растенијата
Биотехнолошки
пристап за
размножување
на растенијата

Сесија: Септемвриска 2015 г.
Оддел/катедра:
Модул/насока: Заштита на растенијата
Вкупно
Не се
Успех
Вкупно
пријавени јавиле
положиле
6 7 8 9 10
1

/

1

Просечна
оценка

Процент на
неположени

9

0%

9
Сесија: Септемвриска 2015 г.
Оддел/катедра:
Модул/насока: Растително производство
Вкупно
Не се
Успех
Вкупно
Просечна
пријавени јавиле
положиле
оценка
6 7 8 9 10

Процент на
неположени

1

/

10

1

10

0%

1

/

10

1

10

0%

5. Техничка опременост
- Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на
факултетот
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 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 научно – истражувачкиот
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
научноистражувачка, стручна и апликативна работа на Факултетот.
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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
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 спрат - не е во функција)
13. Лабораторија бр.2 (втор спрат - не е во функција)
14. Четири канцеларии (за професори и асистенти)
15. Две канцеларии за студентска служба
16. Една 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:
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име и презиме

број на
простории број на
и број од седишта
опремата

Кабинет по информатика
Компјутерско работно биро
80/60/73
Монитор Scenik Vju A17-3
Персонален компјутер FSC
ESPRIMO P5720
Амфитеатар 1- УГД

27

Фиксен проектор ACER 5271 I

1

Анфитеатар 2- УГД
Интерактивна табла се проектор
(benqu)
Видео конвференциска врска
(polikom)
Фиксен проектор ACER 5260 I

1

Предавална 1- УГД (прв кат)
Стол со дрвено седиште и
потпирач
Фиксен проектор ACER 5260 I

1

Предавална 2-УГД (прв кат)
Клупа- работно биро (фиксни)
120/60/73
Стол со дрвено седиште и
потпирач
Предавална 3-УГД (втор кат)

1

27

подвижни

неподвижни

27
27

27
1

132

136

120

120

1
1
1

1
1

56

56

56

56

56

56

56

56

28

1

Фиксен проектор ACER 5271 I

1

Клупа- работно биро (фиксни)

1

Предавална 4-УГД (втор кат)

1

Клупа- работно биро (фиксни)

1

Платно за проектирање
Стол со дрвено седиште и
потпирач
Лабораторија за биотехнологија
Персонален компјутер FSC
ESPRIMO P5720
МОНИТОР Scenik Vju A17-3

1

Автоклав Sutjeska T 300

1

Ламинар комора

1

Магнетна мешалка

1

Фрижидер 46

1

75

75

75

75

1
1

10

1
1

787

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Автоматски пипети

1

Фитотрон

2

Техничка вага
Сушница

Рефрактометар 18IZS

Лабораторија за микроскопирање
Тех. вага ET1111-стара
Emko-S (Emko) - старо

Клима Samsung со тајмер
Лабораторија по хемија и
биохемија
Персонален компјутер FSC
ESPRIMO P5720
Монитор Scenik Vju A17-3

Апарат за дестилација
Лабораторија за заштита на
растенијата
Персонален компјутер FSC
ESPRIMO P5720
Монитор Scenik Vju A17-3
Микроскоп 3V

Микроскоп Zenamed

Клима LG-12 7IZS 17
Фрижидер Samsung
Фотоапарат Kanon

Лабораториски сита-комплет
Фотоуред со стереоскоп
Автоклав Sutjeska

Микроскоп
Бинокуларен микроскоп
Revelation - 3
Монокуларен микроскоп LV SAF -3
Кабинет по машински

Клупа работно биро 120/60/73
Фиксен стол со дрвено седиште и
потпирач
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1
1
1
1
1

15

15

1
1
1

20

1
1
1
1

15

15

26

26

26

26

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
10
1

13

13
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Лабораторија за растителна биотехнологија - Струмица

Р.бр.

Вид на опрема

1
2

Персонален компјутер FSC ESPRIMO P5720

3

Автоклав Sutjeska T 300

4
5
6
7
8
9
10
11

МОНИТОР Scenik Vju A17-3
Ламинар комора
Магнетна мешалка
Фрижидер 46
Автоматски пипети
Техничка вага
Фитотрон
Сушница
Рефрактометар 18IZS

Количина
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Прилеп
Наставниот центар во Прилеп каде што во учебната 2014/2015 година
за прв пат се одржа настава на дисперзирабни студии од Земјоделскиот
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
6. Просторни услови
- Реновирање, адаптација и санација на просториите
7. Издавачка дејност (зборници, книги)
•
•
•

Литература издадена од наставничкиот кадар на факултетот;
Објавени зборници, книги... (се наведува прво насловот, па потоа
авторот/авторите)
Издание на Годишен зборник на Земјоделскиот факултет Vol 12, No
1 (2014): Yearbook 2014
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Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. Ilieva Fidanka, Dimovska Violeta, Spasov Hristo (2015): Isolation of
wine yeasts from Tikves region for wine-making. LAMBERT. ISBN
978-3-659-76294-9
2. F. Scholz, U. Schroeder, R. Gulaboski, A. Domenech-Carbo.
Electrochemistry of immobilized particles and droplets, 2nd Edition,
2015, Springer, Berlin-Heidelberg http://www.springer.com/chemistry/
electrochemistry/book/978-3-319-10842-1
3. Stafilov Trajče, BalabanovaBiljana, Sajn Robert (2014) Geochemical
atlas of the region of the Bregalnica river basin. Faculty of Natural
Sciences and Mathematics – November 2014, Skopje. ISBN 978-9989668-96-8.
4. Stafilov Trajče, Balabanova Biljana, Sajn Robert, Rokavec Dushka (2015)
Advances in Environmental Research, Volume 43 edited by J. A. Daniels,
09/2015: chapter variability assessment for lithogenic and anthropogenic
distribution of trace and macroelements in water, sediment and soil
samples. Case study: Bregalnica river basin, Republic of Macedonia:
pages 145-201; Nova Science Publishers Inc., Hauppauge, NY., ISBN:
978-1-63482-969-4
5. Митрев С., Костадиновска Е. (2015): Заштита на животната средина
(скрипта) Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип..
6. Митрев С., Костадиновска Е. (2015): Практикум по фитопатологија
(практикум за вежби за студентите на Земјоделски факултет)
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
26. Taskov N., Kuzelov A. (2014) Познавање на стоката. Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-107-8
27. Илиева В., Спасова Д., Маркова Руждиќ Н. (2015): Ботаника – скрипта
за студентите на Земјоделскиот факултет. Земјоделски факултет,
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, стр. 164 (рецензирана
скрипта);
28. Илиева В., Спасова Д., Маркова Руждиќ Н. (2015): Практикум по
ботаника за студентите на Земјоделскиот факултет. Земјоделски
факултет, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, стр. 60 (рецензиран
практикум).
8. Научно истражувачка работа (проекти) (го пополнуваат
носителите на проектите)
• Проекти кои се во тек во кои учествуваат вработените на факултетот
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Домашни/меѓународни проекти
Датум
од-до

Наслов на
проектот

2015-2017

Ентомофауна
кај домати
во заштитен
простор при
конвенционално
и интегрално
производство

Екстракција на
капсaицин од
лути пиперки
2013 - 2016 и одредување
на неговите
антиоксидативни
својства

Позиција

Проф. д-р
Душан Спасов
- главен
истражувач

Проф. д-р
Лилјана
Колева Гудева
- главен
истражувач

Опис на активностите во тек
на проектот:
Главна цел на испитувањата
ќе биде утврдувањето на
фаунистичкиот
состав
на
штетниците и предаторите на
доматот одгледуван во заштитени
простори, при што детално ќе се
утврди нивниот квалитативен
и квантитативен состав во
ентомофауната на доматот.
Исто така, ќе се направи една
споредба на штетниците, како и
на предаторите кои се појавиле
во заштитени простори како рано
производство и во заштитените
простори во услови на летноесенско (касно) производство.
Ќе се направи и детална
анализа на присуството на
штетниците и карниворните
видови при конвенционалното и
интегралното производство на
доматите во заштитен простор.
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.
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Датум
од-до

Наслов на
проектот

Metal binding
and antioxidative
properties of
2013 - 2016 novel Coenzyme
Q-0 derivatives
(домашен
проект)

2014-2016

2013-2015

2014-2015

792

Позиција

Проф. д-р
Лилјана
Колева Гудева
-истражувач

Влијанието на
екстрактите врз
различни видови Проф. д-р Ацо
Кузелов мелени меса и
колбаси
главен
истражувач
Полифенолен
и ароматичен
профил
на вина од
сортата Вранец
ферментирани
со изолирани
квасци од
Тиквешкото
виногорје
Сензорски
мрежи за
надгледување
и контрола на
производство на
вино.

Опис на активностите во тек
на проектот:
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.
Цел на проектот е да се испита
влијанието на екстрактите врз
трајноста на различни видови
мелени меса и колбаси

Проф. д-р.
Виолета
Иванова
Петропулос
главен истражувач

Анализа на полифенолен
состав, ароматичен профил
и мултиелементен состав на
вина Вранец ферментирани со
локални квасци

Проф. д-р
Виолета
Димовска истражувач

Надгледување и контрола на
производство на вино

Годишен извештај

Датум
од-до

Наслов на
проектот

Позиција

2015-2016

Можности за
одгледување на
здружени посеви
во поледелското
производство

Проф д-р
Мите
Илиевски
-главен
истражувач

2013-2015

Проучување на
присуството на
бактериската
пламеница
(Erwinia
amylovora)
кај овошните
култури
во Македонија

Проф. д-р
Саша Митрев
- главен
истражувач

Опис на активностите во тек на
проектот:
Во овој проект ќе се направат
испитувања на голем број
растителни видови со цел
да се утврдат можностите
истите да бидат одгледувани
во здружени посеви. Ќе бидат
опфатени растителни видови
кои се претставници на житните,
зрнесто
мешункастите
и
маслодајните
растенија.
Со
испитувањата ќе се утврдат голем
број на морфолошки, биолошки
и приносните карактеристики на
испитуваните видови, соодветни
рокови за сеидба, примена на
оптимални агротехнички мерки
и решенија, правилна заштита,
предности односно недостатоци
на одгледувањето во здруженимешани
посеви,
приносите,
оптималните
моменти
за
прибирање и можности за нивно
заедничко прибирање
Организирање
на
теренски
активности за да се има преглед
на моменталната ситуација со
бактериската
пламеница
кај
различни овопшни култури.
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Датум
од-до

Наслов на
проектот

Органско
производство на
2015-2016 пролетен овес:
потребни сортни
карактеристики

Protein-film
voltammetry2011-2015 Alexander
von Humboldt
Project, Germany

794

Позиција

Проф. д-р
Драгица
Спасова
- главен
истражувач

Проф.
д-р Рубин
Гулабоски
-главен
истражувач

Опис на активностите во тек на
проектот:
Проучувајќи ги морфолошките,
биолошките и производните
својства на овесот, ќе се издвојат
и препорачат најпогодни сорти за
органско производство, со особини
кои ќе обезбедуваат квалитетно,
високо и сигурно производство во
Република Македонија и ќе бидат
атрактивни и барани на пазар;
Тоа испитување претставува нова
етапа во испитувањата на овесот
и опфаќа решавање на следните
конкретни задачи:
Разликите во почвено климатските
услови во текот на годините на
испитување ќе овозможи утврдување
на нивното влијание врз културата,
формирањето на крајниот производ
зрното, неговиот квалитет и
отстапувањата од одредени светски
стандарди како прехранбен производ.
Практичното значење ќе
го постигнеме доколку ги
заинтересираме приватните
производители и преработувачката
прехранбена индустрија за значењето
и потребата од негово постабилно и
поголемо производство.

Годишен извештај

Датум
од-до

Наслов на
проектот
From molecules
to Functionalized
Materials-SOE
2011-2016 DAAD Project,
Germany
Macedonia-RomaniaSerbia-Kosovo
Процена на
различни
генотипови
полјоделски
2013-2015 култури во
системот
на органско
земјоделско
производство

Позиција
Проф. д-р Рубин
Гулабоски -главен
истражувач

Доц. д-р Фиданка
Трајкова истражувач

Selection, protection
and promotion of
Доц д-р Фиданка
2013-2014 Balkan food forest
Трајкова species – Food Forest проектен асистент
Parks
Екстракција на
капсaицин од лути
пиперки и
одредување
2012-2016
на неговите
антиоксидативни
својства
Development
of Environment
2010-2014 and Resource
Engineering
learning- DEREL

Опис на активностите во тек
на проектот:

Доц. д-р Фиданка
Трајкова истражувач

Врши истражувачки работи
доделени од страна на главниот
истражувач на проектот.

Врши
административно
технички
и
организациски
работи на ниво на проектот
поврзани со сите активности кои
се имплемнтираат во текот на
реализацијата на проектот.

Врши истражувачки работи
доделени од страна на главниот
истражувач на проектот.

Врши
административно
технички
и
организациски
Доц. д-р Фиданка работи на ниво на проектот
Трајкова - лице за поврзани со сите активности кои
контакт
се имплемнтираат во текот на
реализацијата на проектот.
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Датум
од-до

Наслов на проектот Позиција

Using local resources
for micro-regional
development
2010– sustainable
2014
agribusiness and
tourism in the
southern Balkan
Колекционирање,
карактеризација
2014-15 и евалуација на
домашна и странска
гермплазма од ориз
Испитување на
потенцијалот
на енергетски
2015-16 целулозни култури
во регионот на
Пелагонија - Р.
Македонија

201401/0131/12/
2015
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Улогата на
симбиотската
азотофиксација кај
сојата и можноста
за отстранување на
тешки метали од
почвата

Доц. д-р
Фиданка
Трајкова
- лице за
контакт

Опис на активностите во тек на
проектот:
Врши административно - технички
и организациски работи на ниво
на проектот поврзани со сите
активности кои се имплемнтираат во
текот на реализацијата на проектот.

Проф. д-р
Верица
Илиева
-раководител

Колекционирање на домашни и
странски генотипови ориз, нивна
репродукција, карактеризација и
евалуација.

Проф. д-р
Верица
Илиева
-истражувач

Стручна контрола на посевите
на терен, земање на материјал
за лабораториски анализи,
лабораториски анализи

Проф. д-р
Љупчо
Михајлов главен
истражувач

Учествува во имплементација на
сите проектни активности:
- Задолжен за координирање на
работата на проектот во текот
на неговото траење;
- Комуникација со партнерот од
Кина;
- Задолжен за пишување на
извешатаите до МОН;
- Задолжен за одгледување на
сортите соја со цел да им се
обезбедат услови за правилен
раст и развој;
- Задолжен за толкување
на добиените резултати од
направените испитувања за
присуство на кадмиум во
растителниот материјал;
- Спроведува интеракција
во работата со останатите
членови од проектниот тим.

Годишен извештај

Датум
од-до

Наслов на
проектот

Процена на
различни
генотипови
полјоделски
култури во
системот
2014-2015
на органско
земјоделско
производство

Опис на активностите во тек на
проектот:
Прва година:
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.
главен
Донесува заклучоци од добиените
истражувач
резултати.
Го изготвува извештајот за првата
година од работата на проектот.
Втора година:
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
Позиција
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9. Објавени трудови
- Објавени трудови од вработените на факултетот
Трудови објавени во списанија со импакт фактор:
1. Ivanova-Petropulos V., Jakabová S., Nedelkovski D., Pavlík V., Balážová
Ž., Hegedűs O. (2015). Determination of Pb and Cd in Macedonian
wines by electrothermal atomic absorption spectrometry (ETAAS). Food
Analytical Methods, 8, 1947-1952, (IF = 1.802).
2. Ivanova-Petropulos V., Ricci A., Nedelkovski D., Dimovska V.,
Parpinnelo G.P., Versari A. (2015). Targeted analysis of bioactive phenolic
compounds and antioxidant activity of Macedonian red wines. Food
Chemistry, 171, 414-420, (IF = 3.259).
3. Ivanova-Petropulos V., Hermosín-Gutiérrez I., Boros B., Stefova M.,
Stafilov T., Vojnoski B., Dörnyei Á., Kilár F. (2015). Phenolic compounds
and antioxidant activity of Macedonian red wines. Journal of Food
Composition and Analysis, 41, 1-41 (IF= 2.259).
4. Kostadinovic Velickovska S., Bruhl L., Mitrev S., Mirhosseini, H.,
Matthaus B. (2015): Quality evaluation of cold-pressed edible oils from
Macedonia.European Journal of Lipid Science and Technology, 117.
ISSN 1438-9312.
5. Gulaboski R., Mirceski V., (2015): New aspects of the electrochemicalcatalytic (EC’) mechanism in square-wave voltammetry, Electrochimica
Acta, 167, 2015, 219-225.
6. Mirceski V., Mitrova B., Ivanovski V., Mitreska N., Aleksovska A.,
Gulaboski R. (2015): Studying the ion transfer across liquid interface of
thin organic-film-modified electrodes in the presence of glucose oxidase,
Journal of Solid State Electrochemistry, 1-12, 2015.
7. Mirceski V., Guzijewski D., Gulaboski R. (2015): Electrode kinetics from
a single square-wave voltammograms, Macedonian Journal of Chemistry
and Chemical Engineering, 34, 181-188 http://www.mjcce.org.mk/index.
php/MJCCE/article/view/654/408
8. Balabanova B., Stafilov T., Sajn R. (2015): Litogenic distribution of rare
earth elements in automorphic and aluvial soils from Bregalnica river
basin. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. 34
(1). (IF=0.82)
9. Ivanova-Petropulos V., Balabanova B., Mitrev S., Nedelkovski D.,
Dimovska V., Gulaboski R. (2015) Optimizat ion and validation of a
microwave digestion method for multi-element characterization of
Vranec wines. Food Analytical Methods. DOI 10.1007/s1261-0150173-z. (IF=1.80)
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10. Balabanova B., Stafilov T., Baceva K. (2015): Bioavailability and
bioaccumulation characterization of essential and heavy metals contents
in R. acetosa, S. oleracea and U. dioica from copper polluted and referent
areas. 13(2):1-13. DOI:10.1186/s40201-015-0159-1. (IF=1.01)
11. Balabanova B., Stafilov T., Sajn R., Baceva K. (2015): Quantitative
assessment of metal elements using moss species as biomonitors in
downwind area of one lead-zinc mine. Journal of Environmental Sciences.
DOI:10.1016/S1001-0742(13)60561-6 (IF=1.92)
12. Kostadinovska E., Quaglino F., Mitrev S., Casati P., Bulgari D., Atilio
Bianco, P. (2014): Multiple gene analyses identify distinct “bois noir”
phytoplasma genotypes in the Republic of Macedonia. Phytopathologia
meditteranea, 53 (3). pp. 491-501. ISSN 1593-2095.
13. Kostadinovska E., Mitrev S., Casati P., Bulgari D., Atilio Bianco P.
(2014): First Report of Grapevine virus A (GVA) and Grapevine fleck
virus (GFkV) in the Former Yugoslav Republic of Macedonia. Plant
Disease. ISSN 0191-2917
14. Atanasova B., Jakovljević M., Spasov D., Jović J., Mitrović M., Toševski
I., Cvrković T. (2015): The molecular epidemiology of bois noir grapevine
yellows caused by ‘Candidatus Phytoplasma solani’ in the Republic of
Macedonia. European Journal of Plant Pathology, 141 (4). ISSN 09291873
15. Atanasova B., Spasov D., Jakovljević M., Jović J., Mitrović M., Toševski
I., Cvrković T. (2014): First report of alder yellows phytoplasma associated
with common alder (Alnus glutinosa) in the Republic of Macedonia. Plant
disease, 98 (9). p. 1268. ISSN 0191-2917
Научни трудови објавени во меѓународни списанија:
1. Indzhelieva D., Valkova-Jorgova K.,  Kuzelov A., Andronikov,
D. (2015) Тhe impact of starter culture on the pH and the content of lactic
and volatile fatty acids in boiled-smoked sausages. Tehnologija mesa, 56
(1). pp. 34-40. ISSN 2406-1247
2. Kuzelov A., Andronikov D., Taskov N., Saneva D.,  Naseva D.,
Sofijanova E. (2015): Influence of the basil extracts and arillus myristicae
on antioxidative changes in semidurable sausages. Macedonian Journal
of Animal Science, 5 (1). pp. 31-34. ISSN 1857-770
3. Kuzelov A., Andronikov D., Taskov N., Saneva D., Sofijanova
E. (2015) Antimicrobiological effect of extracts from spices during
production of semidurable national sausages. Macedonian Journal of
Animal Science, 5 (1). pp. 25-30. ISSN 1857 – 7709
4. Kuzelov A., Ilieva V., Taskov N., Saneva D. (2015): Influence of the
sweet red paper extract on the quality and oxidative changes in fats of
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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sausages Journal of Agricultural science and technology, VOL. 7, No 3,
pp ,372-378 2015
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 vineyard.
Science & Technologies, 5 (6). pp. 195-199. ISSN 1314-4111
Dimovska V., Ilieva F., Neceva Z., Durakova S., Bogeva E. (2014)
Characteristics of Petit verdot grape variety (Vitis vinifera L.) grown in
Tikveš vineyards. In: 49. Hrvatski i 9. međunarodni simpozij agronoma,
20 Feb 2014, Dubrovnik, Hrvatska.
Dimovska V., Ivanova V., Durakova S., Neceva Z., Ilieva F., Delic M.
(2014) Characteristics of Sangiovese grape variety (Vitis vinifera L.)
grown in Tikveš vineyards. In: 24th International Scientific-Expert
Conference of Agriculture and Food Industry, 25-28 Sept 2013, Sarajevo,
Izmir.
Selamovska A., Miskoska Milevska E., Dimovska V., Najdenovska
O. (2014) The Variability of Fruit Characteristics of Traditional Pear
Karamanka in Different Ecological Conditions. Bulgarian Journal of
Agricultural Science, 20 (4). pp. 856-869. ISSN 1310-0351
Dimovska V., Ivanova V., Salamovska A., Ilieva F. (2014): Flame seedless
grape variety (Vitis vinifera L.) and different concentration of gibberellic
acid (GA3). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (1). pp. 137142. ISSN 1310-0351
Delic M., Kolic A., Behmen F., Dimovska V., Matijasevic S., RankovicVasic Z. (2015): Effect of bud loads on mechanical composition of cluster
and chemical content of must in Victoria table grape variety (Vitis vinifera
L.). 25th International scientific experts congres on agriculture and food
industry. Turkey 2014. pp. 269-272.
Dimovska V., Ilieva F., Ivanova V., Sofijanova E., Naceva Z., (2015)
Characteristics of tempranillo grape variety (Vitis vinifera L.), grown
in Tikveš vineyard. Science & Technologies, 5 (6). pp. 195-199. ISSN
1314-4111
Sofijanova E., Dimovska V., Ilievski M., Andronikov D., Necev B.,
Ristovska D. (2015): Managing the achievement process through
selfcontrol. International scientific on-line journal “Science &
Technologies”, 5 (7). pp. 1-5. ISSN 1314-4111.
Sofijanova E., Dimovska V., Ilievski M., Andronikov D., Necev B.,
Ristovska D. (2015): Managing the achievement process through
selfcontrol. International scientific on-line journal “Science &
Technologies”, 5 (7). pp. 1-5. ISSN 1314-4111.
Markova Ruzdik N., Vulcheva D., Vulchev D., Mihajlov Lj., Karov I.,
Ilieva V. (2015): Correlation between qualitative-technological traits
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15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

and grain yield in two-row barley varieties. Agricultural Science and
Technology, Vol. 7, No. 2, pp. 167-172, ISSN 1314-412.
Markova Ruzdik N., Vulcheva D., Mihajlov Lj., Mitrev S., Karov I., Ilieva
V. (2015): The influence of environment on yield and yield components
in two row winter barley varieties. Bulgarian Journal of Agricultural
Science, Vol. 21, No. 4, pp. 863-871, ISSN 1310-0351.
Markova Ruzdik N., Vulcheva D., Vulchev D., Mihajlov Lj., Karov I.,
Ilieva V. (2015): Correlation between grain yield and yield components in
winter barley varieties. Agricultural Science and Technology, Vol. 7, No.
1, pp. 40-44, ISSN 1313-8820.
Balabanova B., Stafilov T., Sajn R. (2014): Variability assessment for
multivariate analysis of elemental distributions due to anthropogenic and
geogenic impact in lead-zinc mine and flotation environ (moss sampling
media). Geologica Macedonica. 28(2) pp.101-114
Balabanova B., Stafilov T., Sajn R. (2015): Lead disribution in soil due to
charecteristic lithogenic and anthropogenic factors in the Bregalnica river
basin. Geologica Macedonica.29 (1) pp. 53-61.
Balabanova B., Stafilov T., Baceva K. (2015): Application of principal
component analysis in the assessment of essential and toxic metals in
vegetable and soil from polluted and referent areas. Bulgarian Journal of
Agricultural Science (21)3.
Balabanova B., Karov I.,, S. Mitrev (2015) Comparative analysis for
macro and trace elements content in Goji berries between varieties from
China and R. Macedonia. Agricultural Science and Technology (in press).
Mihajlov Lј., Zlatkovski V., Markova Ruzdik N. (2015): Obtained Yield
and Financial Parameters of Organically Grown Mint in the Republic
of Macedonia. British Journal of Applied Science & Technology, 10 (4).
ISSN 2231-0843
Mihajlov Lj., Zlatkovski V., Markova Ruzdik N. (2015): Status and
the Future of Organic Farming in the Republic of Macedonia and the
Mediterranean Countries. Chinese Business Review, 14 (5). pp. 238-245.
ISSN 1537-1506
Zlatkovski V., Mihajlov Lj., Mitrev S., Markova Ruzdik
N. (2015): Improving Human Capacity–One of the Ways to Overcome
the Decrease in Organic Farming. British Journal of Applied Science &
Technology, 9 (6). pp. 594-599. ISSN 2231-0843
Трудови презентирани на научни конференции:

1. Ivanova-Petropulos V., Hermosín-Gutiérrez V., Vojnoski B., Gulaboski R.
Nutritional phenolic compounds in red wines determined byHPLC-DADESI-MS and MS/MS technique, In: From Molecules to Functionalized
Materials SOE DAAD, 17-21 Sept 2015, Ohrid, Macedonia, oral lecture.
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2. Ivanova-Petropulos V., Balabanova B., Mitrev S., Dimovska V.,
Gulaboski R., Stafilov T. Optimization and validation of a microwave
digestion method for analysis of elements in wine using ICP-MS. The
15th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 13-18
July, 2015, Tg. Mures, Romania, poster.
3. Ivanova-Petropulos V., Mitrev S., Leitner E., Lankmayr E., Siegmund B.,
Stafilov T. Analysis of fatty acids in selected Macedonian edible oils. The
15th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 13-18
July, 2015, Tg. Mures, Romania, poster.
4. Ivanova-Petropulos V., Mitrev S., Leitner E., Lankmayr E., Siegmund
B., Stafilov T. Characterization of volatile compounds in Macedonian
edible oils. The 15th International Symposium and Summer School on
Bioanalysis, 13-18 July, 2015, Tg. Mures, Romania,oral presentation.
5. Andonovic Z., Ivanova-Petropulos V. (2014). Grape pomace application
in environmental studies: from waste to natural food preservative and
source of biofuel. CECE 2014, 20-22 Oct 2014, Brno, Czech Republic,
109-113, proceedings.
6. Ivanova-Petropulos V., Ricci A., Nedelkovski D., Dimovska V., Parpinello
G.P., Versari A. (2014). Influence of yeast strains on phenolic composition
and antioxidant activity of Vranec wines. XXIII Congress of Chemists and
Technologists of Macedonia, 8-11 Oct 2014, Ohrid, Macedonia, poster.
7. Andonovic Z., Ivanova-Petropulos V., Nedelkovski D., Tasev K., Beleski
K. (2014) Production of a new diary product enriched with antioxidants
from grape pomace and berries. XXIII Congress of Chemists and
Technologists of Macedonia, 8-11 Oct 2014, Ohrid, Macedonia, poster.
8. Kuzelov A., Andronikov D., Ilieva V., Janevski A., Mojsov K., Taskov
N., (2014): Impact of fiber on the physical and chemical sensory
characteristics on fermented sausage. In: Food science, engineering and
technologies 2014, 24-25 Oct 2014, Plovdiv, Bulgaria.
9. Kuzelov A., Andronikov D., Taskov N., Sofijanova E., Saneva
D., Kletnikoski P., Naseva D. (2014): Influence of the extract of basil on
the oxidative changes, microbiological image and sensory properties in
semi-durable sausages. In: Food Science, Engineering and Technologies,
24-25 Oct 2014, Plovdiv, Bulgaria.
10. Ilieva F., Spasov H., Tchobanov I., Dimovska V. (2014): Study of
morphological, physiological and genetic properties of newly isolation
and select second level yeast strains from the area Tikvesh, Macedonia.
In: Food Science, Engineering and Technologies 2014 - Scientific Works,
24-25 Oct 2014, Plovdiv, Bulgaria.
11. Kostadinovic Velickovska S. (2015):The impact of chemical compostion
on the antioxidant, antibacterial and antifungal activity of commercial
Macedonian cold pressed oils, In: From Molecules to Functionalized
Materials SOE DAAD, Oct 2015, Ohrid, Macedonia.
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12. Balabanova B., Ivanova V., Gulaboski R., Mitrev S. (2015): Isotopic lead
measurements in organicaly based matrix samples using the quadropole
inductively coupled plasma with mass spectrometry (Q-ICP-MS). In:
SOE DAAD Workshop 2015, 17-21 Sept 2015, Ohrid, Macedonia.
13. Gulaboski R., Markovski V. (2015): Voltametry of Biomaterials. In: SOE
DAAD Workshop Biomaterials, 17-21 Sept 2015, Ohrid, Macedonia.
14. Gulaboski R., Markovski V. (2015): Voltammetry of Medical
Biomaterials. In: SOE DAAD Workshop Biomaterilas, 17-21 Sept 2015,
Ohrid, Macedonia.
15. Ivanova V., Balabanova B., Mitrev S., Dimovska V., Gulaboski R., Stafilov
T. (2015): Optimization and validation of a microwave digestion method
for analysis of elements in wine using ICP-MS. In: 15th International
Symposium and Summer School on Bioanalysis, 13-18 July 2015, Tg.
Mures, Romania.
16. Maksimova V., Mirceski V., Koleva Gudeva L., Gulaboski R. (2015)
Electrochemical evaluation of the mechanisam of oxidation of capsaicin
and its dependence of different pH values of the medium. In: SOE DAAD
Workshop 2015, 17-21 Sept 2015, Ohrid, Macedonia.
17. Maksimova V., Koleva Gudeva L., Shishovska M., Starkoska K., ArsovaSarafinovska Z. (2015): Determination of capsaicinoids in different
genotypes of Capsicum by validated HPLC method. In: II Congress of
Pharmacists of Monte Negro with international participation, 28-31 May
2015, Budva.
18. Trajkova F., Koleva Gudeva L. (2014): Assessment of fruit morphological
characteristics from androgenic pepper lines derived from sweet pepper
(Capsicum annuum L. cv. Feherozon). In: Plant Physiology and Genetics
Achievements and Challenges, 24-26 Sept 2014, Sofia, Bulgaria.
19. Trajkova F., Koleva Gudeva L. (2014): Biological characteristics of
different androgenic pepper lines (Capsicum annuum L.). In: Plant
Physiology and Genetics Achievements and Challenges, 24-26 Sept
2014, Sofia, Bulgaria.
20. Koleva Gudeva L., Iljovska Tusev J., Trajkova F. (2014): Micropropagation
of different aromatic plants. In: Plant Physiology and Genetics
Achievements and Challenges, 24-26 Sept 2014, Sofia, Bulgaria.
21. Iljovska Tusev J., Koleva Gudeva L., Trajkova F. (2014): Micropropagation
of different medicinal plants. In: Plant Physiology and Genetics
Achievements and Challenges, 24-26 Sept 2014, Sofia, Bulgaria.
22. Maksimova V., Gulaboski R., Koleva Gudeva L., Naumova G., Jancovska
M., Mirceski V. (2014): Electrochemical behavior of capsaicin and its
anti-oxidative properties studied by means of cyclic voltammetry. In:
MatCatNet Workshop “From molcules to functionalised materials”, 5-10
Sept 2014, Ohrid Macedonia.
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23. Naumova G., Maksimova V., Mirceski V., Ruskovska T., Koleva Gudeva
L., Gulaboski R. (2014): Rapid estimation of antioxidant capacity of
some medicinal plants: electrochemical and photometric approaches. In:
8th Conference on medicinal and aromatic plants of southeast european
countries, 19-22 May 2014, Durres, Albania.
24. Maksimova V., Koleva Gudeva L., Ruskovska T., Cvetanovska А.,
Gulaboski R. (2014): Correlation between antioxidative potential of pure
capsaicin and capsicum oleoresins. In: 8th Conference on Medicinal and
Aromatic Plants for Southeast European Countries, 19-22 May 2014,
Durres, Alabnia.
25. Maksimova V., Koleva Gudeva L., Ruskovska T., Gulaboski R. (2014)
Oдредување на вкупни антиоксидативни особини на капсаициноиди
во Capsicum видови култивирани во Република Македонија. Годишен
зборник 2014, Yearbook (12). pp. 101-109. ISSN 1409-987X
26. Maksimova V., Koleva Gudeva L., Ruskovska T., Gulaboski R.,
Cvetanovska A. (2014): Antioxidative effect of Capsicum oleoresins
compared with pure capsaicin. IOSR Journal of Pharmacy, 4 (11). pp.
44-48. ISSN 2250-3013
27. Trajkova F., Koleva Gudeva L. (2014): Fruit analysis of pepper androgenic
lines P3 and P4 (Capsicum annuum L. cv. Piran) in different maturation
stages. Yearbook, Faculty of Agriculture, Goce Delcev University -Stip,
XII. pp. 51-66. ISSN 1857-8608
28. Koleva Gudeva L., Trajkova F., Stojkova I. (2014): Microtuberization of
potato (Solanum tuberosum L.). Yearbook, Faculty of Agriculture, Goce
Delcev University -Stip, XII. ISSN 1857-8608
29. Kovacevik B., Mitrev S.,
Boev B.,
Zajkova-Paneva,
V. (2015): Groundwater quality as a source for irrigation in Strumica
valley, Republic of Macedoniа. Agricultural, 7 (3). pp. 344-349. ISSN
1313 – 8820
30. Karov I., Mitrev S., Kovacevik B., Stoyanova Z., Kostadinovska E.,
Rodeva R. (2014): Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. et de Not. causer of
walnut anthracnose in the east part of the Republic of Macedonia. Yearbook,
Faculty of Agriculture, Goce Delcev University. ISSN 1857- 8608
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10. Нови избори на наставнички и соработнички кадар – нема.
- Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот
кадар
Ред.
бр
1.

Име и презиме
Виолета Иванова
Петропулос

Звање
вонреден
професор

2.

Емилија Костадиновска

доцент

3.

Биљана Балабанова

доцент

4.

Наталија Маркова
Руждиќ

доцент

Област
Сензорна и
аналитичка
евалуација на
вино
Вируси
Хемија на
земјиштето
Генетика и
селекција на
растителното
производство

Избор/
реизбор
избор

избор
избор
избор

11. Други активности
- Печатење на информатори
- Учество на когреси, семинари, на вработените на Факултетот
1. Markova Ruzdik N., Vulcheva D., Vulchev D., Mihajlov Lj., Karov I.,
Ilieva V., Balabanova B., Ilievski M. (2015): Determination of some
macro and micro elements in grain of winter barley genotypes. Scientific
Anniversary Conference with International Participation, 19-20 May
2015, Stara Zagora, Bulgaria (постер презентација).
2. Markova Ruzdik N., Vulchev D., Vulcheva D. (2014): Barley genotypes
resistant to stress factors. International Scientific Conference “Breeding
and Technologies Field Crops”, 27-28.11.2014, Karnobat, Bulgaria
(постер презентација).
3. Balabanova B., Stafilov T., Sajn R., Tănăselia C. (2014): Moss
biomonitoring of air pollution with heavy metals in the Bregalnica river
basin. In: First symposium - research in the field of environment and
materials, 21-22 Nov 2014, Macedonian Academy of Science and Arts.
4. Balabanova B., Ivanova V., Gulaboski R., Mitrev S. (2015): Isotopic lead
measurements in organicaly based matrix samples using the quadropole
inductively coupled plasma with mass spectrometry (Q-ICP-MS). In:
SOE DAAD Workshop 2015, 17-21 Sept 2015, Ohrid, Macedonia.
5. 5. Ivanova V., Balabanova B., Mitrev S., Dimovska V., Gulaboski
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

R. Stafilov, T. (2015): Optimization and validation of a microwave
digestion method for analysis of elements in wine using ICP-MS. In: 15th
International Symposium and Summer School on Bioanalysis, 13-18 July
2015, Tg. Mures, Romania.
Balabanova B., Karov I., Mitrev S. (2015): Comparative analysis for
macro and trace elements content in Goji berries between varieties
from China and R. Macedonia. In: 20 years Trakia University Scientific
Conference, May 19-20 2015, Stara Zagora, Bulgaria.
Ilieva V., Angelova K., Karov I., Mihajlov Lj., Markova Ruzdik N.
(2015): Influence of density and depth of seedling in the production of rice
seedling on the initial growth of the plants. Jubilee Scientific Conference
with International Participation “Sustainable development of agriculture
– a priority of modern agricultural science”, 3-4 June 2015, Karnobat,
Bulgaria (постер презентација).
Ilieva V., Karov I., Mihajlov Lj., Markova Ruzdik N., Ilievski M. (2014):
Effect of rice moisture at harvest and rough rice storage time on milling
yield and grain breakage. International Scientific Conference “Breeding
and Technologies Field Crops”, 27-28.11.2014, Karnobat, Bulgaria (усна
презентација).
Karov I., Mihajlov Lj., Ilieva V., Kovacevik B., Kostadinovska E.,
Markova Ruzdik N. (2014): Wheat and barley mycosis disseminated in
the Republic of Macedonia. International Scientific Conference “Breeding
and Technologies Field Crops”, 27-28.11.2014, Karnobat, Bulgaria (усна
презентација).
Mihajlov Lj., Zlatkovski V., Bicikliski O. (2014): Facts and visions on
the status and the future of organic farming in the Republic of Macedonia
and the Mediterranean countries. In: Fifth International Scientific
Agricultural Symposium “Agrosym 2014”, 23-26 Oct 2014, Jahorina, BI
H.
Zlatkovski V., Mihajlov Lj., Mitrev S. (2014): Plant protection practice
of organic farmers in Macedonia and the role of Higher education
institutions in providing support. Book of Proceedings Fifth International
Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2014”. pp. 611-617. ISSN
978-995-751-9-9
- Водење на книга за посета на странци на единицата
- Патување на вработени во странство

–– Рубин Гулабоски-од 2 до 7 јуни 2015 и од 1-28 август 2015 годинапрестој на Медицинскиот факултет при Уни-Саарланд, Германијапроект-Протеин-филм волтаметрија.
–– Биљана Балабанова - од 6 до 13 септември 2015 година - престој на
Хемискиот факултет во Клуш-Напока, Романија, From molecules
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to Functionalized Materials-SOE DAAD Project, Germany-MacedoniaRomania-Serbia-Kosovo.
–– Од 3 – 5 јуни 2015 година посета на Институтот по земјоделие од
Карнобат, Република Бугарија - Јубилејна конференција по повод
90- годишнината од основањето на институтот.
–– Виолета Иванова-Петропулос, од 21 јуни до 21 јули 2015, студиски
престој на Факултет за медицински науки, Универзитет во Печ, Печ,
Унгарија
–– Виолета Иванова-Петропулос, од 6 до 13 септември 2015 година
- престој на Хемиски факултет во Клуш-Напока, Романија, From
molecules to Functionalized Materials-SOE DAAD Project, GermanyMacedonia-Romania-Serbia-Kosovo.
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНИТЕ НА
ЕДИНИЦИТЕ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Вовед
Факултетот за природни и технички науки во студиската 2014/2015
година едуцираше високостручни кадри од областа на: рударството,
геологијата, градежното инженерство, логистиката, инженерството
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 2014/2015 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
- 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.

808

Годишен извештај

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:
- проф. д-р Орце Спасовски - редовен професор на Факултет за
природни и технички науки и
- проф. д-р Зоран Десподов - редовен професор на Факултет за
природни и технички науки.
Ректорот на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, со Одлука бр. 0204968/9 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.
2 .Структура
Реден
број

Презиме и име

Звање
декан (редовен)
професор

1.

Десподов Зоран

2.

Голомеов Благој

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

12.

Голомеова Мирјана

редовен професор

13.

Дамбов Ристо

редовен професор

14.

Стефанова Виолета

вонреден професор

15.

Стојанова Виолета

вонреден професор

Во
редовен
работен
однос

Со
договор за
ангажирање

редовен професор
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16.

Тасев Горан

доцент

17.

Сандева Васка

вонреден професор

18.

Деспот Катерина

вонреден професор

19

Намичев Петар

вонреден професор

20.

Донева Николинка

доцент

21.

Делипетрев Марјан

доцент

22.

Донева Благица

доцент

23.

Димов Ѓорги

доцент (продекан)

24.

Митановска Ана

лаборант

25.

Хаџи-Николова
Марија

доцент

26.

Митев Трајче

доцент

27.

Каранакова
лаборант
Стефановска Радмила

28.

Зенделска Афродита

29.

Мијалковски Стојанче лаборант

30.

Станковска Ана

31.

Донева Нада

32.

Миланова Љуба

библиотекар

33.

Серафимовска Васка

лаборант

34.

БојаџиеваБилјана

35.

Стојчева Катица

36.

Манасков Зоран

лаборант

37.

Лазарова Маја

лаборант

38

Самарџиски Бобан

лаборант

лаборант

технички секретар
магистер
секретар
магистер

референт на
студентска служба
референт на
студентска служба

Годишен извештај

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
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 ги 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 Тодор
Делипетров.
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
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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,
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.
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Катедра за географија
Студентите од оваа катедра ќе формираат знаења од областа на
географијата кои ќе им послужат како основа за планирање и обработка
на содржините во наставата по географија во основните и средните
училишта.
На студиската програма по географија студентот развива општи
способности за стекнување, анализа и синтеза на основните знаења од
географија и нејзино поврзување со другите природни науки.
Стекнатото знаење, компетенциите и вештините претставуваат
фундамент за продолжување на образованието во областа на географија
или други сродни профили.
Со оглед на фактот дека дипломираниот географ има знаење од разни
природни, социјални, економски, регионално-географски и методскопедагошки дисциплини може да се констатира дека вака образованите
кадри се подготвени за конкретни ангажмани во сферата на разни
владини и невладини институции кои се занимаваат со образование,
научноистражувачка работа, анкетирање, евиденција, чување,
презентирање и управување со проблеми од географијата и сродните
дејности.
Поконкретно, вака обучените кадри може успешно да работат во
сите институции на македонското образование, институции на државната
управа, локалната самоуправа, во стопанските организации, разни
проектантски организации, медиуми, трговски друштва, агенциски
институции и други разни информативни дејности.
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 кој
било технолошки процес за третирање на металични или неметалични
минерални суровини, благородни и ретки метали, примена на нови
технологии во минералната технологија, рециклирање на секундарните
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суровини, како и процеси од областа на заштита на животната средина.
Раководител на Катедрата за минерална технологија е проф. д-р
Борис Крстев.
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 зап одземна 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, столови, маси, канцелариски, училиштен, 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 градежништвото. 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 станбени 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.
Катедра за индустриско инженерство и менаџмент
На оваа катедра студентите ќе добијат знаења од областа на
индустриското инженерство, организацијата и раководењето, односно
менаџментот во претпријатијата. Со ова студентите ќе можат да ги
препознаваат, да ги разбираат и да ги сведуваат проблемите од индустријата
со цел да се добие успешен и прифатлив резултат. Исто така, на оваа
катедра студентите ќе добијат знаења за проблемите на организирање и
управување со претпријатијата, процесите и системите и нивно решавање
на научно и практично ниво.
Лаборатории во рамки на Факултетот 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.
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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.

др.

Лабораторија за географско информационен систем – ГИС
Оваа лабораторија работи на изработка на ГИС апликации, карти и

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
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 проучуваат
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.
Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
Дневен ред на 13. седница на ННС, одржана на 15.9.2014 година
1. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр.
2202-165/13 од 21.5.2014 година за покриеност на наставата и
ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв
циклус универзитетски академски студии за зимски семестар во
учебната 2014/2015 година на Факултет за природни и технички
науки;
2. Покриеност на настава и ангажираност на наставнички и соработнички
кадар во рамки на студиската програма Рударство и студиската
програма Градежно инженерство на Факултет за природни и технички
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
3. Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
испити Геодезија;
4. Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
испит Градежништво во рударството;
5. Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
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испит Градежни материјали 2;
6. Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
испит Градежни материјали 1;
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
испит Градежни конструкции.
Дневен ред на 14. седница на ННС, одржана на 13.10.2014 година
- Усвојување на Записник од 12. седница на ННС, одржана на
ден 10.9.2014 година и Записник од 13. седница на ННС, одржана на ден
15.9.2014 година;
1. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука
бр. 2202-252/9 од 15.9.2014 година за покриеност на наставата и
ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв
циклус на универзитетски академски студии за зимски семестар
во учебната 2014/2015 година на Факултет за природни и технички
науки;
2. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр.
2202-97/24 од 13.3.2014 година за именување на раководител на
Теренската лабораторија за животна и работна средина и електронска
микроскопија во рамки на Факултет за природни и технички науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
3. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука
бр. 2202-97/23 од 13.3.2014 година за именување на менаџер на
квалитет на Теренската лабораторија за животна и работна средина
и електронска микроскопија во рамки на Факултет за природни и
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
4. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 2202252/8 од 15.9.2014 година завклучување на истакнати стручњаци од
практиката во реализирање на наставата на Факултет за природни и
технички науки;
5. Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
испити по предметите Вовед во градежништвото и Подготовка и
извршување на градежни работи во рамки на студиската програма
Градежно инженерство;
6. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд на кандидат Зоран Вучковски под наслов „Техноекономска анализа на селективна галенитна и сфалеритна флотација
во рудникот Саса“;
7. Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
8. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за патување во
странство Тодор Серафимовски во Загреб;
9. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за патување во

818

Годишен извештај

странство Виолета Стефанова во Загреб;
10. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за патување во
странство Горан Тасев во Загреб;
11. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за патување во
странство Марјан Делипетров во Брисел, Белгија;
12. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за патување во
странство Орце Спасовски во Струга;
13. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд Зоран Вучковски;
14. Донесување Одлука за формирање на комисија за испит Вовед во
градежништво;
15. Донесување Одлука за формирање на комисија за испит Подготовка
и извршување на градежни работи;
16. Донесување Одлука за формирање на комисија за испит Комплексна
анализа;
17. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Љубица Трендова;
18. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Оливер Карески;
19. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Сарафчо Божинов;
20. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Тони Митевски;
21. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски
труд Христијан Станојоски;
22. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Катерина Ефремова;
23. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Кристина Стојанова;
24. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Диме Мукаетов;
25. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Ѓоко Карамфилоски;
26. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски
труд Ѓорѓе Јованов;
27. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Евица Стојменова;
28. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски
труд Јовица Велиновски;
29. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Дејан Петрески;
30. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски
труд Ванчо Каракашов;
31. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Викторија Јанакиева;
32. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
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испит Александар Мукаетов;
33. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Бобан Трендафилов;
34. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Анастасија Ристова;
35. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за патување во
странство Марија Хаџи Николова во Белград;
36. Донесување Одлука за одбивање на барање од студентот Озкан Сари;
37. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Наташа Декова;
38. Донесување Одлука за одобрување н абарање за активирање на
студии кои биле во прекин Слаџан Ивановиќ;
39. Донесување Одлука за одобрување на барање од студент Анета
Донкова Петрушова;
40. Донесување Одлука за одобрување на барање од студент Анета
Донкова Петрушова;
41. Донесување Одлука за одобрување на барање од студентот Сања
Симевска;
42. Донесување Одлука за одобрување на барање од студентот Борче
Везенков;
43. Донесување Одлука за одобрување на барање од студентот Валентина
Маневска;
44. Донесување Одлука за одобрување на барање од студентот Љубица
Калинов;
45. Донесување Одлука за одобрување на барање од студентот Марија
Пенова;
46. Донесување Одлука за одобрување на барање од студентот Љупче
Кулаков;
47. Донесување Одлука за одобрување на барање од студентот Горан
Басоски;
48. Донесување Одлука за одобрување на барање од студентот Сашо
Стојков;
49. Донесување Одлука за одобрување на барање за активирање на
студии кои биле во прекин Слаџана Велиновска;
50. Донесување на Предлог – одлука за признавање на испити Викторија
Иванова;
51. Донесување на Предлог – одлука за признавање на испити Димитар
Ковачевски;
52. Донесување на Предлог – одлука за признавање на испити Владимир
Петрушев;
53. Донесување на Предлог – одлука за признавање на испити Благој
Нешов;
54. Донесување на Предлог - одлука за признавање на испити Тина
Јованова;
55. Донесување Одлука за одобрување на барање за враќање на погрешно
уплатени средства Симона Адраманова;
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56. Донесување Одлука за одобрување на паралелно студирање
Магдалена Костоска;
57. Донесување Одлука за одобрување на барање од студентот Митко
Лигов;
58. Донесување Одлука за одбивање на барање од студентот Драган
Митев;
59. Донесување на Предлог-одлука за префрлување од една единица на
друга во рамките на УГД Мартин Стојановски;
60. Донесување Одлука за активирање на студии кои биле во прекин од
редовен во вонреден Благојче Чешлароски;
61. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испит Ненад
Тасевски;
62. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Љубиша
Костадинов;
63. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Светлана
Шишкова;
64. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Ненад
Крстиќ;
65. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Фиданка
Бонева;
66. Донесување Одлука за промена на начин на студирање од вонреден во
редовен Фиданка Бонева.
Дневен ред на 15. седница на ННС, одржана на 28.10.2014 година
1. Донесување Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип за академската 2013/2014 година за периодот од
15.9.2013 година до 14.9.2014 година;
2. Донесување Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност на Факултет за природни и технички
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ за 2015 година;
3. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
скриптата „Принципи во рударството“ од авторот Доц. д-р Николинка
Донева;
4. Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
5. Разгледување на Допис бр. 2201-296/1 од 20.10.2014 година - Понуда
за научно - техничка соработка од Геолошки завод на Република
Македонија;
6. Донесување Одлука за активирање на студии Трифун Дончовски;
7. Донесување Одлука за активирање на студии Трајче Јованов;
8. Донесување Одлука за активирање на студии Синиша Василоски;
9. Донесување Одлука за промена на начин на студирање од редовен во
вонреден Сашо Велков;
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10. Донесување Одлука за промена на начин на студирање од редовен во
вонреден Сашко Трајков;
11. Донесување Одлука за активирање на студии Ратко Лазов;
12. Донесување Одлука за активирање на студии Рамзија Османовиќ;
13. Донесување Одлука за промена на начин на студирање од редовен во
вонреден Раде Петров;
14. Донесување Одлука за активирање на студии Панде Фармаков;
15. Донесување Одлука за промена на начин на студирање од редовен во
вонреден Мартин Спасовски;
16. Донесување Одлука за активирање на студии Марин Пачарски;
17. Донесување Одлука за активирање на студии Мануела Ивчева;
18. Донесување Одлука за активирање на студии Љупчо Шошев;
19. Донесување Одлука за активирање на студии Љупка Илиевска;
20. Донесување Одлука за активирање на студии Лазар Костадинов;
21. Донесување Одлука за промена на начин на студирање од редовен во
вонреден Крсте Тодоров;
22. Донесување Одлука за ослободување од партиципација Крсте
Тодоров;
23. Донесување Одлука за промена на начин на студирање од редовен во
вонреден Коста Ивелиќ;
24. Донесување Одлука за активирање на студии Катерина Стојановска;
25. Донесување Одлука за активирање на студии Илија Николов;
26. Донесување Одлука за промена на начин на студирање од редовен во
вонреден Игор Јордановски;
27. Донесување Одлука за промена на начин на студирање од редовен во
вонреден Драган Китанов;
28. Донесување Одлука за активирање на студии Димитар Нацев;
29. Донесување Одлука за активирање на студии Дарко Сарафинов;
30. Донесување Одлука за активирање на студии Владимир Георгиев;
31. Донесување Одлука за промена на начин на студирање од редовен во
вонреден Викторија Којчева;
32. Донесување Одлука за активирање на студии Вангел Костадинов;
33. Донесување Одлука за активирање на студии Босилка Лазова;
34. Донесување Одлука за промена на начин на студирање од редовен во
вонреден Борче Стоев;
35. Донесување Одлука за промена на начин на студирање од редовен во
вонреден Борче Гелев;
36. Донесување Одлука за активирање на студии Божанка Јованова;
37. Донесување Одлука за промена на начин на студирање од редовен во
вонреден Блаже Балов;
38. Донесување Одлука за активирање на студии Билјана Павлова;
39. Донесување Одлука за активирање на студии Александра Кимовска;
40. Донесување Одлука за активирање на студии Александар Поповски;
41. Донесување Одлука за промена на начин на студирање од редовен во
вонреден Александар Захариев;
42. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на завршен испит
Кристијан Саевски;
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43. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на завршен испит Иле
Димов;
44. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на завршен испит
Атиљан Алимов;
45. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на завршен испит
Александар Лазаровски;
46. Донесување Одлука за прифаќање на рецензија на ракопис за скрипта
Принципи во рударството од Николинка Донева;
47. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Данче
Миленкоски;
48. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Златко
Богданов;
49. Донесување Одлука за усвојување на предлог годишен план и
програма за издавачка дејност на ФПТН;
50. Донесување Одлука за одобрување на барање од студент Стојне
Стоиловски;
51. Донесување Одлука за одобрување на барање од студент Дарко
Герасимов;
52. Донесување Одлука за одобрување на барање од студент Никола
Механџиски.
Дневен ред на 16. седница на ННС, одржана на 10.11.2014година
- Усвојување на Записник од 14. седница на ННС, одржана на ден
13.10.2014 година и Записник од 15. седница на ННС, одржана на ден
28.10.2014 година;
1. Донесување Одлука за избор на наставник во наставно - научно звање
Вонреден професор за наставно-научната област Архитектонско
проектирање и дизајн и Пејсажна архитектура на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
2. Донесување Одлука за избор на наставник во наставно - научно
звање Вонреден професор за наставно-научната област Развој
на архитектурата и урбанизмот и архитектурното наследство
и Архитектонско проектирање и дизајн и дизајн на ентериер на
Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
3. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд „Анализа на доминантни извори на бучава во урбани средини“
на кандидат Дејан Шошковски;
4. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Епитермално наоѓалиште на злато Плавица: металогенетски и
економски карактеристики“ на кандидат Гоце Златков;
5. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд „3D модел на полиметалното наоѓалиште Плавица - Златица во
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Кратовско - Злетовскиот руден реон“ на кандидат Игор Ивановски;
6. Донесување Одлука за одобрување на барање од студентот Валентина
Трајковска Кашуба;
7. Донесување Одлука за одобрување на барање од студент Елена
Николовска;
8. Донесување Одлука за одобрување на барање од студент Сашко
Ѓорѓиев;
9. Донесување Одлука за одобрување на барање од студент Дејан
Ивановски;
10. Донесување Одлука за одобрување на барање од студент Дејан
Ивановски 1502-82/227 од 17.10.2014;
11. Донесување Одлука за одобрување на барање од студент Милан
Свирков;
12. Донесување Одлука за одобрување на барање од студент Ирена
Јовановска;
13. Донесување Одлука за одобрување на барање од студент Сашка
Богданова Ајцева;
14. Донесување Одлука за одобрување на барање од студент Сенка
Андреева;
15. Донесување Одлука за одобрување на барање од студент Борче
Стојчевски;
16. Донесување Одлука за одобрување на барање од студент Дејан
Ангеловски;
17. Донесување Одлука за одобрување на барање од студент Лидија
Атанасовска;
18. Донесување Одлука за одобрување на барање од студентот Саре
Сарафилоски;
19. Донесување Одлука за прифаќање на тема на завршен испит Блажо
Сакалиев;
20. Донесување Одлука за прифаќање на тема на завршен испит Марјан
Стојанов;
21. Донесување Одлука за прифаќање на тема на завршен испит Оливера
Захариева;
22. Донесување Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд Дејан
Шошковски;
23. Донесување Одлука за прифаќање на тема на дипломски труд
Александар Горгиев;
24. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за Подекс Повекс
2014;
25. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Осман
Ертакуш;
26. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Наташа
Заркова;
27. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Александра
Атанасова;
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28. Донесување Одлука за усвојување на барање за финансирање на
научноистражувачки проект 0405-2/22 од 10.11.2014 г.;
29. Донесување Одлука за усвојување на барање за финансирање на
научноистражувачки проект 0405-2/21 од 10.11.2014 г.
Дневен ред на 17. седница на ННС, одржана на 9.12.2014година
- Усвојување на Записник од 16. седница на ННС, одржана на ден
10.11.2014 година
1. Донесување Одлука за прием на кандидати на втор циклус
универзитетски академски студии во учебната 2014/2015 година
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
2. Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на
учебник по предметот Специјални минирања под наслов „Специјални
минирања“ од авторот проф. д-р Ристо Дамбов;
3. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд „Модел на реконструкција на процесите на контаминација во
Дамјанско и Лакавичко поле поврзано со процесирањето во рудникот
Бучим“ на кандидат Саре Сарафилоски;
4. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд „Логистика на производните процеси во текстилната индустрија“
на кандидат Кире Колев;
5. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Митко Лиговски под наслов „GIS модел
на резултатите од истражувањата на бакарната минерализација на
Казан Дол“;
6. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Горан Сарафимов под наслов „Избор
на оптимална варијанта за отворање на рудното наоѓалиште Р`жаново
за подземна експлоатација“;
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Ристо Манчев под наслов „Бучава и
заштита од бучавата на вонградски патишта“;
8. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Благој Кчев под наслов „Пластични
деформации на флексибилните коловозни конструкции на површини
со посебен режим на сообраќај во Град Скопје“;
9. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Зоран Вучковски
под наслов „Техно-економска анализа на селективна галенитна и
сфалеритна флотација во рудникот Саса“;
10. Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
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11. Разгледување на Допис бр. 19-1209/5 од 5.12.2014 година од
Интеруниверзитетска конференција на Република Македонија Барање за произнесување во однос на Информација бр. 13-17423/2
од 5.12.2014 година за воведување на државен испит за студентите на
универзитетите во Република Македонија;
12. Донесување Одлука за одобрување на барање од Зоранчо Божинов;
13. Донесување Одлука за одобрување на барање од Зоран Апостолоски;
14. Донесување Одлука за одобрување на барање од Дарко Лефков;
15. Донесување Одлука за одобрување на барање од Ванчо Гоцевски;
16. Донесување Одлука за одобрување на барање од Билјана
Апосотолоска;
17. Донесување Одлука за одобрување на барање од Александар
Расавски;
18. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски
труд Сашко Цветковски;
19. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен труд
Никола Степанулески;
20. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски
труд Мишо Крстевски;
21. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен труд
Мартин Поповски;
22. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен труд
Иван Јованов;
23. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен труд
Анѓелчо Марков;
24. Донесување Одлука за преземање на преостанати обврски Геохемија,
Петрологија и Метаморфни карпи;
25. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Тоди
Гочевски;
26. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Тијана
Тодева;
27. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Сашо
Додевски;
28. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Сања
Стевчева;
29. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Санела
Гичева;
30. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Андреј
Параклиев;
31. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Андријана
Соколовска;
32. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Билјана
Карамачоска;
33. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Благица
Манева;
34. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Благоја
Кокароски;
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35. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Боби
Здравевски;
36. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Борислава
Данилова;
37. Донесување Одлука за одбивање за запишување на втор циклус
студии Верица Ангелова;
38. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Викторија
Тасевска;
39. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Дарко
Николовски;
40. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Дејан
Чолаков;
41. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Дејанче
Тонев;
42. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Драгана
Јорданова;
43. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Екатерина
Намичева;
44. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Елена
Ѓорѓиева;
45. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Елиза
Лазаревска;
46. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Емилија
Шопова;
47. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Зоран
Стоилов;
48. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Иван
Лулеџиев;
49. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Јасминка
Крстева;
50. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Јованче
Колев;
51. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Кристина
Костовска;
52. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Ласте
Ивановски;
53. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Љупчо
Грнчиштанов;
54. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Марија
Атанасова;
55. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Марјан
Ивановски;
56. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Марјан
Петров;
57. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Миле
Кокотов;
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58. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Моме
Милановски;
59. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Невенка
Николова;
60. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Никола
Богатиновски;
61. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Николина
Алексовска;
62. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Николчо
Крстев;
63. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Орхан
Рамадановски;
64. Донесување Одлука за запишување на втор циклус студии Сашо
Даскалов;
65. Донесување Одлука за усвојување на барањето за финансирање на
научно истражувачки проект 0405-2/23;
66. Донесување Одлука за промена на начинот на студирање од редовен
во вонреден Мартин Трнинков;
67. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Утку
Коџоман;
68. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Нихан улкер
Пердахџи;
69. Донесување на Предлог- одлука за признавање на испити Абдулахим
Тургут;
70. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Никола
Ивановски;
71. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Елена
Георгиевска;
72. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Панчо
Стојков;
73. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Љубица
Трендова;
74. Донесување Одлука за усвојување на Барање за финансирање на
научноистражувачки проект 0405-2/24;
75. Донесување Одлука за промена на ментор при подготвување на
презентација на тема на завршен испит Мартин Николов;
76. Донесување Одлука за промена на ментор при подготвување на
презентација на тема на завршен испит Марина Арсова;
77. Донесување Одлука за промена на ментор при подготвување на
презентација на тема на завршен испит Ивана Петрова.
Дневен ред на 1. седница на ННС, одржана на 28.1.2015 година
- Усвојување на Записник од 17. седница на ННС, одржана на ден
9.12.2014 година
1. Донесување Одлука за определување на бројот на членови на
Наставно - научен совет на Факултет за природни и технички науки
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за летен семестар во учебната
2014/2015 година;
Донесување Одлука за определување на бројот на студенти кои ќе
се запишуваат на прв и втор циклус на универзитетски академски
студии во учебната 2015/2016 година на Факултет за природни и
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување Одлука за утврдување на потреба од наставен и
соработнички кадар на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување Одлука за ангажирање на волонтери на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
за летен семестар во учебната 2014/2015 година;
Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
практикумот „Историја и теорија на пејзажната архитектура“ од
авторот доц. д-р Васка Сандева;
Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на учебник
по предметот Историја на архитектура, уметност и урбанизам 2
под наслов „Историја на архитектура, уметност и урбанизам 2“ од
авторот проф. д-р Петар Намичев;
Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на практикум
по предметот Историја на архитектура, уметност и урбанизам 2
под наслов „Историја на архитектура, уметност и урбанизам 2“ од
авторот проф. д-р Петар Намичев;
Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на
практикум по предметот Алтерации и минерални парагенези под
наслов „Алтерации и минерални парагенези“од авторот Доц. д-р
Горан Тасев;
Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на скрипта
по предметот Методи на инженерско - геолошки истражувања под
наслов „Методи на инженерско - геолошки истражувања“ од авторите
проф. д-р Војо Мирчовски и асс. д-р Ѓорги Димов;
Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на практикум
по предметот Методи на инженерско - геолошки истражувања
под наслов „Методи на инженерско - геолошки истражувања“ од
авторите проф. д-р Војо Мирчовски и асс. д-р Ѓорги Димов;
Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на скрипта
по предметот Отворање и разработка на рудни наоѓалишта за
подземна експлоатација под наслов „Отворање и разработка на рудни
наоѓалишта за подземна експлоатација“од авторите проф. д-р Зоран
Десподов и асс. м-р Стојанче Мијалковски;
Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на
практикум по предметот Отворање и разработка на рудни наоѓалишта
за подземна експлоатација под наслов „Отворање и разработка на
рудни наоѓалишта за подземна експлоатација“ од авторите проф. д-р
Зоран Десподов и асс. м-р Стојанче Мијалковски;
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13. Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на скрипта
по предметот Основи на геофизика 2 под наслов „Основи на геофизика
2“ од авторите доц. д-р Марјан Делипетрев и асс. д-р Благица Донева;
14. Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на
практикум по предметот Основи на геофизика 2 под наслов „Основи
на геофизика 2“од авторите доц. д-р Марјан Делипетрев и асс. д-р
Благица Донева;
15. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд „Металогенетски и геохемиски карактеристики на наоѓалиштето
на бакар Казан Дол во Вардарската зона“ на кандидат Јорданка
Николова;
16. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд „Металогенетски и економски карактеристики на полиметалното
наоѓалиште Иберли во Вардарската зона“ на кандидат Кика
Шпритова;
17. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Митко Лиговски
под наслов „GIS модел на резултатите од истражувањата на бакарната
минерализација на Казан Дол“;
18. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Благој Кчев
под наслов: „Пластични деформации на флексибилните коловозни
конструкции на површини со посебен режим на сообраќај во Град
Скопје“;
19. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Ристо Манчев
под наслов: „Бучава и заштита од бучавата на вонградски патишта“;
20. Донесување Одлука за одобрување на отсуство во странство Орце
Спасовски;
21. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Љупчо Јанев;
22. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Маријана Јакимова;
23. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Томислав Петров;
24. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Тоше Ристов;
25. Донесување Одлука за формирање на комисија за полагање на испит
Даниел Спасовски Рудничка геологија;
26. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд Јорданка Николова;
27. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд Кика Шпритова;
28. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Раде Колев;
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29. Донесување Одлука за формирање на комисија за полагање на испит
Одбрани поглавја од проектирање;
30. Донесување Одлука за преземање на преостанати обврски Менаџмент
со финансиски ризик Билјана Ангелова;
31. Донесување Одлука за одобрување на барање за активирање на
студент Дејан Тачевски;
32. Донесување Одлука за одобрување на барање за активирање на
студент Милица Тачевска;
33. Донесување Одлука за одобрување на барање за активирање на
студии Горан Величков;
34. Донесување Одлука за одобрување на барање за активирање на
студии Симона Максимова;
35. Донесување Одлука за одобрување на барање за активирање на
студии Даниел Калов;
36. Донесување Одлука за промена на начинот на студирање од редовен
во вонреден Марјан Лабов;
37. Донесување Одлука за промена на начинот на студирање од редовен
во вонреден Кристина Митревска;
38. Донесување Одлука за промена на начинот на студирање од редовен
во вонреден Софија Златкова;
39. Донесување Одлука за промена на ментор при подготвување на
презентација на тема на завршен испит Надица Ефтимова;
40. Донесување Одлука за одобрување на барање од студентот Игор
Стојчев;
41. Донесување Одлука за формирање на комисија за повторување на
испит по 4 пат Трајче Стефанов;
42. Донесување Одлука за одбивање на барање од студентот Дејан
Петрески;
43. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Златко
Крстев;
44. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Далиборка
Коцевска.
Дневен ред на 2. седница на ННС, одржана на 12.2.2015 година
Усвојување на Записник од 1. седница на ННС, одржана на ден
28.1.2015 година
1. Донесување 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;
2. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука
бр. 2202-181/5 од 9.6.2014 година за покриеност на наставата и
ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв
циклус на универзитетски академски студии за летен семестар во
учебната 2014/2015 година на Факултет за природни и технички
науки;
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3. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Горан Сарафимов
под наслов: „Избор на оптимална варијанта за отворање на рудното
наоѓалиште `Ржаново за подземна експлоатација“;
4. Донесување Одлука за формирање на комисија за полагање на
испит Аеродроми, Проектен менаџмент, патни јазли и Менаџмент во
градежништвото;
5. Донесување на Ранг-листа за ФРВ на ФПТН;
6. Донесување Одлука за усвојување на извештај од рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд Горан Сарафимов;
7. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Ненад Гоцевски;
8. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Ивана Цафовска;
9. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски
труд Даниел Стевановски;
10. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Борислава
Данилова;
11. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Сашо
Велков;
12. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Николче
Златанов;
13. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Миле Радев;
14. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Магдалена
Костоска;
15. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Иле
Конески;
16. Донесување на Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет
Дијана Спасевска;
17. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Борислава
Данилова;
18. Донесување Одлука за промена на начин на студирање од редовен во
вонреден Синиша Јанковиќ;
19. Донесување Одлука за одобрување на барање за враќање на погрешно
уплатени средства Никола Ивановски;
20. Донесување Одлука за одобрување на барање од студентот Добринче
Манасиева;
21. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Марика
Балабанова;
22. Донесување Одлука за одобрување на барање за враќање на погрешно
уплатени средства Дејан Ѓошоски;
23. Донесување Одлука за одбивање на барање од студентот Даниел
Стојков;
24. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски
труд Димитар Петковски.
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Дневен ред на 3. седница на ННС, одржана на година 25.2.2015 г.
Усвојување на Записник од 2. седница на ННС, одржана на ден
12.2.2015 г.
1. Донесување Одлука за формирање на Комисија за спроведување на
постапка на тајно гласање за избор на членови на Универзитетски
сенат при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
2. Донесување Одлука за избор на членови на Универзитетски сенат
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
3. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на
Наставник во сите звања за наставно - научната област Геотехника еден извршител;
4. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на Наставник
во сите звања за наставно - научната област Применета геофизика еден извршител;
5. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Анализа на рударски повреди и несреќи и дефинирање на
предлог мерки и постапки за нивно минимизирање“ на кандидат
Драган Димитровски;
6. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Ирена Јованоска под наслов:
„Третман на отпадното трансформаторско масло контаминирано со
полихлориран бифенил (PCB)“;
7. Донесување на Записник за текот и за утврдувањето на резултатите
од тајното гласање за избор на сенатори на Универзитетскиот сенат
при УГД од редот на наставници на ФПТН;
8. Донесување на извештај од тајното гласање;
9. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски
труд Атанас Јованов;
10. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски
труд Ристе Белташев;
11. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски
труд Горан Величков;
12. Донесување Одлука за отсуство Благој Голомеов;
13. Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување
на испити Основи на дизајнот, Методи и инструменти на дизајнот,
Индустриски дизајн и Дизајн на ентериер;
14. Донесување Одлука за одобрување на барање за активирање на
студии кои биле во прекин Анастасија Делова;
15. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Тина
Јованова;
16. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Никола
Ајтов;
17. Донесување на Предлог-одлука за признавање на испити Стојанче
Милев.
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Дневен ред на 4. седница на ННС, одржана на година 19.3.2015 г.
- Усвојување на Записник од 3. седница на ННС, одржана на ден
25.2.2015 година
1. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на Наставник
во сите звања за наставно - научната област Архитектонско
проектирање и дизајн и Пејзажна архитектура - еден извршител;
2. Донесување Одлука за определување на екстерен ментор при
изработката на докторската дисертација на кандидат м-р Стојанче
Мијалковски;
3. Донесување Одлука за определување на екстерен ментор при
изработката на докторската дисертација на кандидат м-р Радмила
Каранакова - Стефановска;
4. Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на
монографија под наслов „Минералогија на карбонатниот комплекс
Ново Село - Крива Лакавица“ од авторот проф. д-р Тена Шијакова Иванова;
5. Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на учебник
по предметот Систематика на несиликати под наслов „Систематика
на несиликати“ од авторот проф. д-р Тена Шијакова - Иванова;
6. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
учебникот „Историја на архитектура, уметност и урбанизам 2“ од
авторот проф. д-р Петар Намичев;
7. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
практикумот „Историја на архитектура, уметност и урбанизам 2“ од
авторот проф. д-р Петар Намичев;
8. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот
за скриптата „Методи на инженерско-геолошки истражувања“ од
авторите проф. д-р Војо Мирчовски и асс. д-р Ѓорги Димов;
9. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
практикумот „Методи на инженерско-геолошки истражувања“од
авторите проф. д-р Војо Мирчовски и асс. д-р Ѓорги Димов;
10. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
скриптата „Основи на геофизика 2“ од авторите доц. д-р Марјан
Делипетрев и асс. д-р Благица Донева;
11. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
практикумот „Основи на геофизика 2“ од авторите доц. д-р Марјан
Делипетрев и асс. д-р Благица Донева;
12. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Горан Басовски под наслов:
„Загаденоста на амбиенталниот воздух во град Скопје со цврсти
честички (PM10) во период од пет последователни години“;
13. Донесување Одлука за одобрување на отсуство во странство Марјан
Делипетрев;
14. Донесување Одлука за одобрување на отсуство во странство Горан
Тасев;
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15. Донесување Одлука за одобрување на отсуство во странство Мирјана
Голомеова;
16. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски
труд Александар Јоцковски;
17. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен труд
Ангела Ѓорѓиева;
18. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Билјана Јованова;
19. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Дејан Тачевски;
20. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски
труд Злате Божиновски;
21. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски
труд Марјан Стефанов;
22. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Милица Тачевска;
23. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Роберт Мицев;
24. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски
труд Саше Ночевски;
25. Донесување Одлука за одобрување на отсуство во странство
Афродита Зенделска;
26. Донесување Одлука за одобрување на отсуство во странство Горан
Тасев, Нанси;
27. Донесување Одлука за одобрување на отсуство во странство Орце
Спасовски;
28. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен
испит Радица Димитрова;
29. Донесување Одлука за одбивање на барање од студентот Горан
Стојкоски.
Дневен ред на 5. седница на ННС, одржана на година 14.4.2015 г.
- Усвојување на Записник од 4. седница на ННС, одржана на
19.3.2015 година
1. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Инженерско-геолошка класификација на карпестите
комплекси на Скопската котлина со околината“ на кандидат Роберто
Тошевски;
2. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Дејан Ангеловски под наслов:
„Персонална експозиција на јаглероден моноксид (CO) на работници
на монтажни работи во близина на сообраќајници“;
3. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Ирена Јованоска
под наслов: „Третман на отпадното трансформаторско масло
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контаминирано со полихлориран бифенил (PCB)“;
4. Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
испит Менаџмент на комунален отпад;
5. Донесување Одлука за утврдување на кандидати пријавени на
конкурс 21.4.2015 г. во весникот Нова Македонија, Архитектонско
проектирање и дизајн Пејзажа архитектура;
6. Донесување Одлука за утврдување на кандидати пријавени на конкурс
15.3.2015 г. во весникот Нова Македонија, Применета геофизика
7. Донесување Одлука за утврдување на кандидати пријавени на конкурс
15.3.2015 г. во весникот Нова Македонија, Геотехника;
8. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на магистерски труд
Висар Палоши;
9. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на магистерски труд
Горан Алексовски;
10. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд Горан Ангелов;
11. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на магистерски труд
Горан Славковски;
12. Донесување Одлука за усвојување на извештај од рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд Зоран Вучковски;
13. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на магистерски труд
Зоран Тошиќ;
14. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на магистерски труд
Марјан Бошков;
15. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на докторска
дисертација на кандидат м-р Стојанче Мијалковски;
16. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на магистерски труд
Тоше Ѓорѓиевски;
17. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на магистерски труд
Трајан Шолдов;
18. Донесување Одлука за одобрување на барање за активирање на
студии кои биле во прекин Симеончо Мишев;
19. Донесување на Решение за член на рецензентска комисија проф. д-р
Гоше Петров - Геотехника;
20. Донесување на Решение за член на рецензентска комисија проф. д-р
Војо Мирчовски - Геотехника;
21. Донесување на Решение за претседател на рецензентска комисија
проф. д-р Тодор Делипетров - геотехника;
22. Донесување на Решение за член на рецензентска комисија проф. д-р
Блажо Боев - Применета геофизика;
23. Донесување на Решение за член на рецензентска комисија проф. д-р
Гоше Петров - Применета геофизика;
24. Донесување на Решение за претседател на рецензентска комисија
проф. д-р Тодор Делипетров - Применета геофизика;
25. Донесување на Решение за член на рецензентска комисија проф.
д-р Атанас Филиповски - Архитектонско проектирање и дизајн и
Пејсажна архитектура.
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Дневен ред на 6. седница на ННС, одржана на 29.04.2015година
- Усвојување на Записник од 5. седница на ННС, одржана на ден
14.4.2015 година
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
Конкурс објавен на ден 14-15.3.2015 година во дневниот весник
„Нова Македонија“ за избор на Наставник во сите звања за наставно
- научната област Геотехника - еден извршител на Факултет за
природни и технички науки;
2. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
Конкурс објавен на ден 14-15.3.2015 година во дневниот весник
„Нова Македонија“ за избор на Наставник во сите звања за наставно научната област Применета геофизика - еден извршител на Факултет
за природни и технички науки;
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
Конкурс објавен на ден 21.4.2015 година во дневниот весник „Нова
Македонија“ за избор на Наставник во сите звања за наставно научната област Архитектонско проектирање и дизајн и Пејзажна
архитектура - еден извршител на Факултет за природни и технички
науки;
4. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по
објавен Конкурс во дневниот весник „Нова Македонија“ на ден 1415.3.2015 година за избор на Наставник во сите звања за наставно
- научната област Геотехника - еден извршител на Факултет за
природни и технички науки;
5. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по
објавен Конкурс во дневниот весник „Нова Македонија“ на ден 1415.3.2015 година за избор на Наставник во сите звања за наставно научната област Применета геофизика - еден извршител на Факултет
за природни и технички науки;
6. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по
објавен Конкурс во дневниот весник „Нова Македонија“ на ден
21.4.2015 година за избор на Наставник во сите звања за наставнонаучната област Архитектонско проектирање и дизајн и Пејзажна
архитектура - еден извршител на Факултет за природни и технички
науки;
7. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Зоран Вучковски
под наслов: „Техно-економска анализа на селективна галенитна и
сфалеритна флотација во Рудникот Саса“;
8. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на докторска
дисертација на кандидат м-р Стојанче Мијалковски под наслов:
„Оптимизирање на степенот на искористување на рудните резерви
при подземна експлоатација на металични рудни наоѓалишта“;
9. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Горан Ангелов под наслов: „Корелација
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помеѓу Еуро - код и МК - стандард за геомеханика“;
10. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Состојби и перспективи за третман на медицински отпад во
источен плански регион“ на кандидат Тоше Ѓорѓиевски;
11. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Геоелектрично сондирање врз основа на податоци добиени
при геолошки и геомеханички испитувања“ на кандидат Горан
Славковски;
12. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Примена и комплексна интерпретација на сеизмички методи
на рефлексија и рефракција“ на кандидат Горан Алексовски;
13. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Комплексна интерпретација на сеизмички модел добиен
со метода на рефракција и геоелектрично сондирање“ на кандидат
Зоран Тошиќ;
14. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Определување на примената и ефективноста на рефрактивните
профили“ на кандидат Марјан Бошков;
15. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Примена и употреба на метода на геоелектрично картирање со
присуство на вертикален расед“ на кандидат Трајан Шолдов;
16. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Реконструкција на автопатот А-1 - делница Велес - Катланово
со посебен осврт на санација на коловозната конструкција на патните
објекти“ на кандидат Висар Палоши;
17. Барања од студенти.
Одлуки донесени на седницата:
1. Одлука за формирање на Комисија за спроведување на испити по
предметот Менаџмент на комунален отпад;
2. Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс објавен
на ден 14-15.3.2015 година во дневниот весник „Нова Македонија“
за избор на Наставник во сите звања за наставно - научната област
Геотехника;
3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс објавен
на ден 14-15.3.2015 година во дневниот весник „Нова Македонија“
за избор на Наставник во сите звања за наставно - научната област
Применета геофизика;
4. Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс објавен
на ден 21.04.2015 година во дневниот весник „Нова Македонија“ за
избор на Наставник во сите звања за наставно - научната област
Архитектонско проектирање и дизајн и Пејзажна архитектура;
5. Одлука за за формирање на Рецензентска комисија и Решенија за
избор на претседател и членови на Рецензентска комисија за избор на
Наставник во сите звања за наставно - научната област Геотехника;
6. Одлука за за формирање на Рецензентска комисија и Решенија за
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

избор на претседател и членови на Рецензентска комисија за избор
на Наставник во сите звања за наставно - научната област Применета
геофизика;
Одлука за за формирање на Рецензентска комисија и Решенија за
избор на претседател и членови на Рецензентска комисија за избор на
Наставник во сите звања за наставно - научната област Архитектонско
проектирање и дизајн и Пејзажна архитектура;
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Зоран Вучковски и определување на
денот на јавна одбрана;
Одлука за формирање на комисија за оценка на докторска дисертација
на кандидат м-р Стојанче Мијалковски;
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Горан Ангелов;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на
кандидат Тоше Ѓорѓиевски;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на
кандидат Горан Славковски;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на
кандидат Горан Алексовски;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на
кандидат Зоран Тошиќ;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на
кандидат Марјан Бошков;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на
кандидат Трајан Шолдов;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на
кандидат Висар Палоши;
Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Симеончо Мишев.

Дневен ред на 7 - та седница на ННС, одржана на 06.05.2015година
- Усвојување на Записник од 6 - та седница на ННС, одржана на ден
29.04.2015 година
1. Донесување Одлука за утврдување на предлог - кандидат за избор на
Ректор на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
2. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 170241/41 од 02.02.2015 година за определување на бројот на членови на
Наставно - научен совет на Факултет за природни и технички науки.
Одлуки донесени на седницата:
1. Одлука за утврдување на прeдлог - кандидат за избор на Ректор на
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
2. Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 1702-41/41 од
02.02.2015 година за определување на бројот на членови на Наставно
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- научен совет на Факултет за природни и технички науки.
Дневен ред на 8 - та седница на ННС, одржана на 26.05.2015година
- Усвојување на Записник од 7 - та седница на ННС, одржана на ден
06.05.2015 година
1. Донесување Одлука за покриеност на наставата и ангажираност
на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус на
универзитетски академски студии за зимски семестар во учебната
2015/2016 година на Факултет за природни и технички науки;
2. Донесување Одлука за покриеност на наставата и ангажираност
на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус на
универзитетски академски студии за летен семестар во учебната
2015/2016 година на Факултет за природни и технички науки;
3. Донесување Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на
наставничкиот кадар за втор циклус на универзитетски академски
студии во учебната 2015/2016 година на Факултет за природни и
технички науки;
4. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
скриптата „Отворање и разработка на рудни наоѓалишта за подземна
експлоатација“ од авторите Проф. д-р Зоран Десподов и Асс. м-р
Стојанче Мијалковски;
5. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот
за практикумот Отворање и разработка на рудни наоѓалишта за
подземна експлоатација“ од авторите Проф. д-р Зоран Десподов и
Асс. м-р Стојанче Мијалковски;
6. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
практикумот „Алтерации и минерални парагенези“ од авторот Доц.
д-р Горан Тасев;
7. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Дејан Ангеловски
под наслов: „Персонална експозиција на јаглероден моноксид (CO)на
работници на монтажни работи во близина на сообраќајници“;
8. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Горан Басовски
под наслов: „Загаденоста на амбиенталниот воздух во град Скопје со
цврсти честички (PM10) во период од пет последователни години“;
9. Донесување Одлука за поништување на Одлука бр. 1702-88/15
од 26.03.2015 година за издавање на монографија под наслов
„Минералогија на карбонатниот комплекс Ново Село - Крива
Лакавица“ од авторот Проф. д-р Tена Шијакова - Иванова;
10. Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
11. Барања од вработени;
12. Барања од студенти.
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Одлуки донесени на седницата:
1. Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на наставничкиот
и соработничкиот кадар за прв циклус на универзитетски академски
студии за зимски семестар во учебната 2015/2016 година на Факултет
за природни и технички науки;
2. Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на наставничкиот
и соработничкиот кадар за прв циклус на универзитетски академски
студии за летен семестар во учебната 2015/2016 година на Факултет
за природни и технички науки;
3. Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на наставничкиот
кадар за втор циклус на универзитетски академски студии во учебната
2015/2016 година на Факултет за природни и технички науки;
4. Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за скриптата
„Отворање и разработка на рудни наоѓалишта за подземна
експлоатација“ од авторите Проф. д-р Зоран Десподов и Асс. м-р
Стојанче Мијалковски;
5. Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за практикумот
„Отворање и разработка на рудни наоѓалишта за подземна
експлоатација“ од авторите Проф. д-р Зоран Десподов и Асс. м-р
Стојанче Мијалковски;
6. Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за практикумот
„Алтерации и минерални парагенези“ од авторот Доц. д-р Горан
Тасев;
7. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Дејан Ангеловски и определување
на денот на јавна одбрана;
8. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Горан Басовски и определување на
денот на јавна одбрана;
9. Одлука за поништување на Одлука бр. 1702-88/15 од 26.03.2015
година за издавање на монографија под наслов „Минералогија на
карбонатниот комплекс Ново Село - Крива Лакавица“ од авторот
Проф. д-р Tена Шијакова - Иванова;
10. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Благој Јаначков;
11. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Горан Данов;
12. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Дарко Најдов;
13. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Игор Талески;
14. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Илија Лавровски;
15. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Јован Ламбески;
16. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Јулијана Трајковска;
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17. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Николче Димитров;
18. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Даниела Петрова;
19. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Драгана Максимовска;
20. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Елена Новеска;
21. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Ирена Илијева;
22. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Јовче Ѓоргиев;
23. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Сања Стоименовска;
24. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Симиончо Мишев;
25. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Суза Колашева;
26. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Трајче Стефанов;
27. Одлука за одобрување на отсуство за патување - Проф. д-р Зоран
Панов - Софија, Р. Бугарија;
28. Одлука за одобрување на отсуство за патување - Проф. д-р Зоран
Панов - Врдник - Фрушка Гора, Р. Србија;
29. Одлука за одобрување на отсуство за патување - Проф. д-р Зоран
Десподов - Врдник - Фрушка Гора, Р. Србија;
30. Предлог - одлука за одобрување на барање за признавање на испити Симона Атанасова;
31. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од друг
Универзитет и признавање на испити - Дијана Спасевска;
32. Одлука за одобрување на барање за префрлување од една насока
на друга во рамки на единицата (II (втор) циклус студии) - Тијана
Тодева;
33. Одлука за одобрување на барање за формирање на комисија за
полагање на испити - Драган Поповски.
Дневен ред на 9 - та седница на ННС, одржана на 16.06.2015година
- Усвојување на Записник од 8 - ма седница на ННС, одржана на ден
26.05.2015 година
1. Наставна проблематика;
2. Донесување 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 Доц. д-р
Николинка Донева;
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3. Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на скрипта
по предметот Математички методи во минералната технологија
под наслов „Математички методи во минералната технологија“од
авторите Проф. д-р Благој Голомеов и Лаборант м-р Афродита
Зенделска;
4. Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на
практикум по предметот Математички методи во минералната
технологија под наслов „Математички методи во минералната
технологија“од авторите Проф. д-р Благој Голомеов и Лаборант м-р
Афродита Зенделска;
5. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на докторска дисертација на кандидат м-р Тодор
Чекеровски под наслов: „Оптимизација на диспечерски систем
за управување на мобилна рударска опрема со примена на GPS
технологии“;
6. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Горан Ангелов
под наслов: „Корелација помеѓу Еуро - код и МК - стандард за
геомеханика“;
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на докторска
дисертација на кандидат м-р Афродита Зенделска под наслов:
„Можности за примена на природни суровини при прочистување на
руднички води загадени со тешки метали“;
8. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Митко Јанчев под наслов: „Одредување
на потеклото на термоминералните води на Кожуф планина со
примена на стабилните изотопи на кислород и водород“;
9. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Саше Митрев под наслов: „Петролошки
и вулканолошки карактеристики на карпите од локалитетот Кокино“;
10. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Димензионирање на потребите од механизација, стручен
кадар и материјали за зимско одржување на државните патишта во
Република Македонија“ на кандидат Методи Попов;
11. Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
12. Барања од вработени;
13. Барања од студенти.
Одлуки донесени на седницата:
1. Одлука за формирање на Комисија за спроведување на испити по
предметот Информациони системи;
2. Одлука за усвојување на Барањето за издавање на учебник по
предметот Градежништво во рударството под наслов „Градежништво
во рударството“ од авторите Проф. д-р Ристо Рибароски и Доц. д-р
Николинка Донева;
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3. Одлука за усвојување на Барањето за издавање на скрипта по
предметот Математички методи во минералната технологија под
наслов „Математички методи во минералната технологија“ од
авторите Проф. д-р Благој Голомеов и Лаборант м-р Афродита
Зенделска;
4. Одлука за усвојување на Барањето за издавање на практикум по
предметот Математички методи во минералната технологија под
наслов „Математички методи во минералната технологија“ од
авторите Проф. д-р Благој Голомеов и Лаборант м-р Афродита
Зенделска;
5. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка и одбрана на докторска дисертација на кандидат м-р Тодор
Чекеровски и определување на денот на јавна одбрана;
6. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Горан Ангелов и определување на
денот на јавна одбрана;
7. Одлука за формирање на комисија за оценка на докторска дисертација
на кандидат м-р Афродита Зенделска;
8. Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Митко Јанчев;
9. Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Саше Митрев;
10. Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на
кандидат Методи Попов;
11. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Анѓелчо Јованов;
12. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Елена Јанкулоска;
13. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Иван Димовски;
14. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Филип Јоцковски;
15. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Менча Којчева;
16. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Николчо Каранфиловски;
17. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Соња Богевска;
18. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Соња Василева;
19. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Стамен Тасиќ;
20. Одлука за одобрување на отсуство за патување - Проф. д-р Зоран
Десподов - Бор, Р. Србија;
21. Одлука за одобрување на отсуство за патување - Проф. д-р Благој
Голомеов - Бор, Р. Србија;
22. Предлог - одлука за одобрување на барање за признавање на испити
- Момир Белшоски

Годишен извештај

Дневен ред на 10 - та седница на ННС, одржана на 24.06.2015година
- Усвојување на Записник од 9 - та седница на ННС, одржана на ден
16.06.2015 година
1. Наставна проблематика;
2. Донесување Одлука за формирање на Комисија за запишување
студенти во прва година на прв циклус универзитетски академски
студии во учебната 2015/2016 година на студиските програми во
рамки на Факултет за природни и технички науки;
3. Донесување Одлука за формирање на Комисија за запишување
студенти во прва година на втор циклус универзитетски академски
студии во учебната 2015/2016 година на студиските програми во
рамки на Факултет за природни и технички науки;
4. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Саше Митрев под
наслов: „Петролошки и вулканолошки карактеристики на карпите од
локалитетот Кокино“;
5. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Митко Јанчев
под наслов: „Одредување на потеклото на термоминералните води
на Кожуф планина со примена на стабилните изотопи на кислород
и водород“;
6. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Зоранчо Божинов под наслов: „Тешки
и токсични метали во подземните води на Радовишката котлина“;
7. Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
8. Барања од студенти.
Одлуки донесени на седницата:
1. Одлука за спроведување на испити по предметот ГИС;
2. Одлука за формирање на Комисија за запишување студенти во прва
година на прв циклус универзитетски академски студии во учебната
2015/2016 година на студиските програми во рамки на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет “Гоце Делчев“ - Штип;
3. Одлука за формирање на Комисија за запишување студенти во прва
година на втор циклус универзитетски академски студии во учебната
2015/2016 година на студиските програми во рамки на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
4. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Саше Митрев и определување на
денот на јавна одбрана;
5. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Митко Јанчев и определување на
денот на јавна одбрана;
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6. Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Зоранчо Божинов;
7. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Гоге Талески;
8. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Дејан Јакимовски;
9. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Елена Алексоска;
10. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Емил Јованоски;
11. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Звонко Георгиески;
12. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Игор Ристески;
13. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Петар Деспотоски;
14. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Димитар Санев;
15. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Зоран Којчев;
16. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Лазар Игнатов;
17. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Магдалена Иванова;
18. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Сања Ристова;
19. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Цветанка Костова;
20. Предлог - одлука за одобрување на барање за признавање на испити
- Сашо Талевски;
21. Одлука за одобрување на барање за враќање на погрешно уплатени
парични средства - Христина Антиќ;
22. Допис бр. 1707-сл од 30.06.2015 година до Комисија за финансии,
инвестиции и развој при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
Дневен ред на 11 - та седница на ННС, одржана на 02.07.2015година
- Усвојување на Записник од 10 - та седница на ННС, одржана на
ден 24.06.2015 година
1. Донесување Одлука за избор на наставник во наставно - научно звање
Вонреден професор за наставно - научната област Архитектонско
проектирање и дизајн и Пејзажна архитектура на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
2. Донесување Одлука за избор на наставник во наставно - научно звање
Доцент за наставно - научната област Геотехника на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
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3. Донесување Одлука за избор на наставник во наставно - научно
звање Доцент за наставно - научната област Применета геофизика
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
4. Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на
практикум по предметот Изработка на рударски простории под
наслов „Изработка на рударски простории“ од авторот Доц. д-р
Николинка Донева;
5. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на докторска дисертација на кандидат м-р
Стојанче Мијалковски под наслов: „Оптимизирање на степенот на
искористување на рудните резерви при подземна експлоатација на
металични рудни наоѓалишта“;
6. Донесување 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.
1. Одлуки донесени на седницата:
1. Одлука за избор на наставник во наставно - научно звање Вонреден
професор - Д-р Васка Сандева;
2. Одлука за избор на наставник во наставно - научно звање Доцент Д-р Ѓорги Димов;
3. Одлука за избор на наставник во наставно - научно звање Доцент Д-р Благица Донева;
4. Одлука за усвојување на Барањето за издавање на практикум по
предметот Изработка на рударски простории под наслов „Изработка
на рударски простории“ од авторот Доц. д-р Николинка Донева;
5. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка и одбрана на докторска дисертација на кандидат м-р Стојанче
Мијалковски и определување на денот на јавна одбрана;
6. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Дарко Јовановски;
7. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Љупчо Ѓерински;
8. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Николче Богески;
9. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Христијан Ивановски;
10. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Виктор Илов;
11. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Георги Хаџимицев;
12. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Емил Зафиров;
13. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Моника Тасевска;
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14. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Сања Камчева;
15. Одлука за изменување на Одлука бр. 1702-186/21 од 24.06.2015
година за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Магдалена Иванова;
16. Предлог - одлука за одобрување на барање за признавање на испити
- Татјана Алексоска;
17. Одлука за одобрување на барање за враќање на погрешно уплатени
парични средства - Ванчо Аџиски.
Дневен ред на 12 - та седница на ННС, одржана на 09.07.2015година
- Усвојување на Записник од 11 - та седница на ННС, одржана на
ден 02.07.2015 година
1. Донесување Одлука за отпочнување на постапка за утврдување на
еден или повеќе кандидати за избор на Декан на Факултет за природни
и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
2. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на Наставник
во сите звања за наставно - научната област Лежишта на минерални
суровини - еден извршителна Факултет за природни и технички науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
3. Донесување Одлука за одобрување на преноќевање на Проф. д-р
Витомир Милиќ - Редовен професор на Технички факултет во Бор
при Универзитетот во Белград;
4. Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки.
Одлуки донесени на седницата:
1. Одлука за отпочнување на постапка за утврдување наеден или повеќе
кандидати за избор на Декан на Факултет за природни и технички
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
2. Одлука за распишување на конкурс за избор на Наставник во сите
звања за наставно - научната област Лежишта на минерални суровини
(21708) - еден извршител;
3. Одлука за одобрување на преноќевање - Проф. д-р Витомир Милиќ;
4. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Блаже Поцков;
5. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Габриела Димитриева;
6. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Маја Јованова;
7. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Бојан Ковачев;
8. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Дијана Веселиновска;
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9. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Симона Анчова.
Дневен ред на 13 - та седница на ННС, одржана на 19.08.2015година
- Усвојување на Записник од 12 - та седница на ННС, одржана на
ден 09.07.2015 година
1. Наставна проблематика;
2. Донесување Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на
наставничкиот кадар затрет циклус на студии - докторски студии
во учебната 2015/2016 година на Факултет за природни и технички
науки;
3. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр.
1702-149/10 од 01.06.2015 година за покриеност на наставата и
ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв
циклус на универзитетски академски студии за зимски семестар
во учебната 2015/2016 година на Факултет за природни и технички
науки;
4. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 170241/21 од 02.02.2015 година за усвојување на Барањето за издавање на
скрипта по предметот Отворање и разработка на рудни наоѓалишта
за подземна експлоатација под наслов „Отворање и разработка на
рудни наоѓалишта за подземна експлоатација“ од авторите Проф. д-р
Зоран Десподов и Асс. м-р Стојанче Мијалковски;
5. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 170241/7 од 02.02.2015година за усвојување на Барањето за издавање на
практикум по предметот Отворање и разработка на рудни наоѓалишта
за подземна експлоатација под наслов „Отворање и разработка на
рудни наоѓалишта за подземна експлоатација“ од авторите Проф. д-р
Зоран Десподов и Асс. м-р Стојанче Мијалковски;
6. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на докторска дисертација на кандидат м-р
Афродита Зенделска под наслов: „Можности за примена на природни
суровини при прочистување на руднички води загадени со тешки
метали“;
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Даниела Нелепа Дамеска под наслов:
„Рециклирање на отпадно стакло и начин на негова повторна
употреба“;
8. Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
9. Барања од студенти.
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Одлуки донесени на седницата:
1. Одлука за преземање на преостанати обврски за предметите
Математика 1 и Математика 2;
2. Одлука за преземање на преостанати обврски за предметот
Инженерска графика;
3. Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на наставничкиот
кадар за трет циклус на студии - докторски студии во учебната
2015/2016 година на Факултет за природни и технички науки;
4. Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 1702-149/10
од 01.06.2015 година за покриеност на наставата и ангажираност
на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус на
универзитетски академски студии за зимски семестар во учебната
2015/2016 година на Факултет за природни и технички науки;
5. Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 1702-41/21 од
02.02.2015 година за усвојување на Барањето за издавање на скрипта
по предметот Отворање и разработка на рудни наоѓалишта за
подземна експлоатација под наслов „Отворање и разработка на рудни
наоѓалишта за подземна експлоатација“ од авторите Проф. д-р Зоран
Десподов и Асс. м-р Стојанче Мијалковски;
6. Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 1702-41/7
од 02.02.2015година за усвојување на Барањето за издавање на
практикум по предметот Отворање и разработка на рудни наоѓалишта
за подземна експлоатација под наслов „Отворање и разработка на
рудни наоѓалишта за подземна експлоатација“ од авторите Проф. д-р
Зоран Десподов и Асс. м-р Стојанче Мијалковски;
7. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка и одбрана на докторска дисертација на кандидат м-р Афродита
Зенделска и определување на денот на јавна одбрана;
8. Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Даниела Нелепа Дамеска;
9. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Љупчо Јанковски;
10. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Соња Димовска;
11. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Ангела Велкова;
12. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Ангелина Велкова;
13. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Бети Јованова;
14. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Дејан Станојевски;
15. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Драган Танчев;
16. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Елена Ѓорѓиева;
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17. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Кире Митев;
18. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Кирил Зафиров;
19. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Марија Ивановски;
20. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Мартин Солтиров;
21. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Михаил Петровски;
22. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Марина Бучковска;
23. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Нина Велкова;
24. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Сребрена Влајковска;
25. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Теодора Гинова;
26. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од една
насока на друга во рамки на единицата и признавање на испити Дарко Пижов;
27. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од една
единица на друга и признавање на испити - Стефан Митев;
28. Предлог - одлука за одбивање на барање за префрлување од друг
Универзитет и признавање на испити - Бојана Данева;
29. Предлог - одлука за одбивање на барање за префрлување од друг
Универзитет и признавање на испити - Јован Андевски;
30. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Барбара Велендериќ;
31. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Верица Величкова;
32. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Диана Кереметчиска;
33. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Драган Солтиров;
34. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Здравко Ѓоргиев;
35. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Иван Ѓоргиев;
36. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Јован Иванов;
37. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Маринела Атанасовска;
38. Одлука за одбивање на барање за активирање и продолжување на
студии во 4 - та студиска година - Драган Стефановски
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Дневен ред на 14 - та седница на ННС, одржана на 26.08.2015година
1. Донесување Одлука за утврдување на листа на кандидати за избор на
Декан на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
2. Донесување Одлука за утврдување на предлог - кандидати за избор на
Проректори на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
3. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Зоранчо
Божинов под наслов: „Тешки и токсични метали во подземните води
на Радовишката котлина“;
4. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Милена Дановска под наслов:
„Екстракција на бакарни јони од излужувачки раствори на
бакароносни минерали“;
5. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Биоразградливиот отпад - идеална суровина за производство
на биогас“ на кандидат Зоран Апостолоски;
6. Донесување 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.
Одлуки донесени на седницата:
1. Одлука за утврдување на листа на кандидати за избор на Декан на
Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
2. Одлука за утврдување на предлог - кандидат за избор на Проректор
на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
3. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Зоранчо Божинов и определување
на денот на јавна одбрана;
4. Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Милена Дановска;
5. Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд на
кандидат Зоран Апостолоски;
6. Одлука за прифаќање на наслов на тема на дипломски труд на
кандидат Дени Поповски;
7. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Александра Петровска;
8. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Антонио Јакимов;
9. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Никола Димитров;
10. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од друг
Универзитет и признавање на испити - Виктор Ристовски;
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11. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од друг
Универзитет и признавање на испити - Владислав Младеновиќ;
12. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од друг
Универзитет и признавање на испити - Горан Миленковски;
13. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од друг
Универзитет и признавање на испити - Тошко Мирчески;
14. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од една
насока на друга во рамки на единицата и признавање на испити Дарко Стојиљковиќ;
15. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од една
насока на друга во рамки на единицата и признавање на испити - Игор
Панов;
16. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од една
насока на друга во рамки на единицата и признавање на испити Сашко Атанасовски;
17. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Веле Груевски;
18. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Луција Костеска;
19. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Мите Зиков;
20. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Моника Ѓорѓијовска;
21. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Ненад Петров.
Дневен ред на 15 - та седница на ННС, одржана на 10.09.2015година
1. Наставна проблематика;
2. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на Наставник
во сите звања за наставно - научната област Лежишта на минерални
суровини - еден извршителна Факултет за природни и технички науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
Конкурс објавен на ден 21.08.2015 година во дневниот весник „Нова
Македонија“ за избор на Наставник во сите звања за наставно научната област Лежишта на минерални суровини - еден извршител
на Факултет за природни и технички науки;
4. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по
објавен Конкурс во дневниот весник „Нова Македонија“ на ден
21.08.2015 година за избор на Наставник во сите звања за наставно научната област Лежишта на минерални суровини - еден извршител
на Факултет за природни и технички науки;
5. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
монографијата „Минералогија на карбонатниот комплекс Ново Село
- Крива Лакавица“ од авторот Проф. д-р Тена Шијакова - Иванова;
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6. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
учебникот „Систематика на несиликати“ од авторот Проф. д-р Тена
Шијакова - Иванова;
7. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот
за скриптата „Математички методи во минералната технологија“
од авторитеПроф. д-р Благој Голомеов и Лаборант м-р Афродита
Зенделска;
8. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
практикумот „Математички методи во минералната технологија“
од авторитеПроф. д-р Благој Голомеов и Лаборант м-р Афродита
Зенделска;
9. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Даниела Нелепа
Дамеска под наслов: „Рециклирање на отпадно стакло и начин на
негова повторна употреба“;
10. Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
11. Барања од вработени;
12. Барања од студенти.
Одлуки донесени на седницата:
1. Одлука за реализирање на настава во рамки на студиските програми
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
2. Одлука за распишување на конкурс за избор на Наставник во сите
звања за наставно - научната област Лежишта на минерални суровини
(21708) - еден извршител;
3. Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс објавен
на ден 21.08.2015 година во дневниот весник „Нова Македонија“ за
избор на Наставник во сите звања за наставно - научната област
Лежишта на минерални суровини;
4. Одлука за за формирање на Рецензентска комисија и Решенија за
избор на претседател и членови на Рецензентска комисија за избор на
Наставник во сите звања за наставно - научната област Лежишта на
минерални суровини;
5. Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за монографијата
„Минералогија на карбонатниот комплекс Ново Село - Крива
Лакавица“ од авторот Проф. д-р Tена Шијакова - Иванова;
6. Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за учебникот
„Систематика на несиликати“ од авторот Проф. д-р Tена Шијакова
- Иванова;
7. Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за скриптата
„Математички методи во минералната технологија“ од авторите
Проф. д-р Благој Голомеов и Лаборант д-р Афродита Зенделска;
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8. Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за практикумот
„Математички методи во минералната технологија“ од авторите
Проф. д-р Благој Голомеов и Лаборант д-р Афродита Зенделска;
9. Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Даниела Нелепа Дамеска и
определување на денот на јавна одбрана;
10. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Александар Благојчовски;
11. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Анѓела Стоиловска;
12. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Антонела Стојанова;
13. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Боне Николовски;
14. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Димитар Џонов;
15. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Иван Мајсторски;
16. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Марија Тасевска;
17. Одлука за прифаќање на наслов на тема на завршен испит на кандидат
Трајче Јанев;
18. Одлука за одобрување на отсуство за патување - Доц. д-р Марјан
Делипетрев - Дортмунд, Германија;
19. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од друг
Универзитет и признавање на испити - Анета Митевски;
20. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од друг
Универзитет и признавање на испити - Каролина Овнарска;
21. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од друг
Универзитет и признавање на испити - Марија Грозданоска;
22. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од друг
Универзитет и признавање на испити - Михаил Јованов;
23. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од една
единица на друга во рамките на УГД - Диме Глигоров;
24. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од една
единица на друга во рамките на УГД - Мартин Стојановски;
25. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од една
единица на друга во рамките на УГД - Сашо Ќосев;
26. Предлог - одлука за одобрување на барање за префрлување од една
насока на друга во рамки на единицата и признавање на испити Владко Голомеов;
27. Предлог - одлука за одобрување на барање запризнавање на испити Стефан Спасовски;
28. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин и промена на начинот на студирање од редовен во вонреден
студент - Александра Настова;
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29. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин и промена на начинот на студирање од редовен во вонреден
студент - Младен Веселинов;
30. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин и промена на начинот на студирање од редовен во вонреден
студент - Стефан Димитриевски;
31. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Ана Патраклиева;
32. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Вангел Костадиноски;
33. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Дарко Сарафинов;
34. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Коце Дрмов;
35. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Марија Еленова;
36. Одлука за одобрување на барање за активирање на студии кои биле
во прекин - Трајче Колев;
37. Одлука за одобрување на барање за продолжување на рокот за
завршување на студиите од втор циклус - Милан Стојков;
38. Одлука за одобрување на барање за продолжување на рокот за
завршување на студиите од втор циклус - Томислав Захов.
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5. Постигнати резултати на студентите по одделните предмети
на единицата
Трет циклусна студии

Предмет
Моделирање на
рудните процеси
Принципи на
физибилити
студија
Алтерациски
процеси

Предмет
Заштита на
работната и
животната
средина
Мониторинг
на отпадни
материјали

Предмет
Глобални
геофизички
проблеми
Комплексна
интерпретација
на геофизички
податоци
Тектоника на
Македонија
Напредни теории за
геофизички полиња

Сесија:Октомвриска 2014 г.
Оддел/катедра:
Модул/насока: Применета геологија и геофизика
Вкупно
Не се
Успех
Вкупно
Просечна
пријавени јавиле
положиле
оценка
6 7 8 9 10

Процент на
неположени

1

/

9

1

9

0%

1

/

9

1

9

0%

1

/

1

10

0%

Просечна
оценка

Процент на
неположени

1

9

0%

1

8

0%

Вкупно
пријавени

Сесија:Февруарска 2015 г.
Оддел/катедра:
Модул/насока: Животна средина
Не се
Успех
Вкупно
јавиле
положиле
6 7 8 9 10

1

/

1

/

9
8

Сесија:Јунска 2015 г.
Оддел/катедра:
Модул/насока: Применета геологија и геофизика
Вкупно
Не се
Вкупно
Просечна Процент на
Успех
пријавени јавиле
положиле
оценка
неположени
6 7 8 9 10
1

/

10

1

10

0%

1

/

10

1

10

0%

1

/

10

1

10

0%

1

/

1

10

0%
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Предмет
Геохемија на
рудоносни
флуиди

Сесија:Септемвриска 2015 г.
Оддел/катедра:
Модул/насока: Применета геологија и геофизика
Вкупно
Не се
Успех
Вкупно Просечна Процент на
пријавени јавиле
положиле оценка
неположени
6 7 8 9 10
1

/

1

10

0%

10

Прв циклус на студии
Септемвриска Прва испитна сесија,2014
Факултет
ФПТН
%

Вкупно
пријавени
325

Не се
Го
јавиле
положиле
на
5
6
7
8
9
10 испитот испитот
92 151 40 26
8
5
3
230
28,3 46,4 12,3 8 2,46 1,54
0,92
70,7
ОЦЕНКА

Октомвриска (дополнителна) сесија,2014
Факултет
ФПТН
%

Вкупно
пријавени
200

ОЦЕНКА
5
6
68 75
34 37,5

7
24
12

8
9
17 5
8,5 2,5

10
6
3

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот испитот
5
127
2,5
63,5

Декемвриска (дополнителна) сесија,2014
Факултет
ФПТН
%

Вкупно
пријавени
60

Не се
Го
јавиле на положиле
6
7
8
9 10 испитот
испитот
20
4
5
6
4
3
39
33,3 6,67 8,33 10 6,67
5
65
ОЦЕНКА

5
18
30

Февруарска Прва сесија,2015

Факултет
ФПТН
%

858

Вкупно
пријавени
1821

Не се
Го
јавиле на положиле
5
6
7
8
9
10 испитот испитот
307 484 387 306 200 134
3
1511
16,8 26,5 21,25 16,8 1,.9 7,36
0,16
82,9
ОЦЕНКА

Годишен извештај

Февруарска Втора сесија,2015
Факултет

Вкупно
пријавени

ФПТН
%

1823

Не се
Го
јавиле на положиле
5
6
7
8
9
10 испитот испитот
582 549 277 220 119 54
22
1219
31,9 30,1 15,1 12,07 6,53 2,96
1,21
66,8
ОЦЕНКА

Априлска (дополнителна) испитна сесија,2015
Факултет

Вкупно
пријавени

ФПТН
%

508

ОЦЕНКА
5
6
7
8
9
10
231 199 48 15
5
1
45,4 39,1 9,45 2,95 0,98 0,20

Јунска Прва испитна сесија,2015
Факултет

Вкупно
пријавени

ФПТН
%

1651

ОЦЕНКА
5
6
7
8
9
10
311 460 325 262 164 107
18,8 27,8 19,6 15,8 9,9 6,4

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот
испитот
9
268
1,77
52,7

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот
испитот
22
1318
1,33
79,8

Јунска Втора испитна сесија,2015
Факултет
ФПТН
%

Вкупно
пријавени
1745

Не се
Го
јавиле на положиле
5
6
7
8
9
10 испитот испитот
513 522 297 214 97
44
58
1174
29,4 29,9 17,02 12,26 5,56 2,52
3,32
67,2
ОЦЕНКА

Септемвриска испитна сесија,2015
Факултет
ФПТН
%

Вкупно
пријавени
521

ОЦЕНКА
5
6
7
8
9
10
195 190 58
18
4
4
37,4 36,4 11,1 3,45 0,77 0,77

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот испитот
52
274
9,98
52,5

Септемвриска (дополнителна) сесија,2015
Факултет
ФПТН
%

Вкупно
пријавени
270

ОЦЕНКА
5
81
30

6
7
8
97 25 10
35,9 9,26 3,7

9
10
2
1
0,74 0,37

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот
испитот
54
135
20
50
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6.Техничка опременост
6.1. Теренска лабораторија за животна и работна средина и
електронска микроскопија
Список на опрема
Ред.
број/
картон
1.

Име на опремата /
Инструмент

Тип

Електронски
микроскоп за
VEGA3 LMU
оптичко скенирање

2.

Енергетскодисперзивен
спектрометар

X-act

3.

Повеќе наменски
инструмент
за мерење на
амбиентни
параметри

Тesto 435-4

4.

Пумпа за земање
на примероци
oд воздух со
капацитет до 50
l/min

LIFETEK 55
XP-R PM

5.

Пумпа за земање
примероци со мал
проток 4 l/min

Apex

6.

Инструмент за
мерење на издувни Тesto 350 XL
гасови

7.

Монитор за гасови
во амбиент

8.

Монитор за гасови
во амбиент

PGM- 7800

Производител

Сериски
број на
инструментот

Год. на
производство

Софтвер

Намена на
опремата/
инструментот

TESCAN

VG8441179MK

2011

Vega Software

За одредување на
морфолигијата

Oxford
Instruments

SN:59444

2011

02189953/108

2011

6018

2014

4781009

2011

Тesto AG,
Германија

02140440

2011

RAE SYSTEMS

170-201-405

2011

Testo AG,
Германија

Mega System,
Италија

Casella,
Англија

03-818

2011

За определување
INCA
на хемискиот
Software
состав на даден
примерок
Мерење на
влажност,
Comfort
температура,
Sofware basic
притисок, CO2
X35 V 3.4
и брзина на
SP6
струење на
воздух
Земaње
примероци
Hyper
на амбиентни
Terminal за
концентрации
поврзување
во воздух со
со PC
капацитет до 50
l/min
За персонална
експозиција на
цврсти честички
/
и гасови со
капацитет до
4l/min
Мерење на
Comfort
температура,
software
влажност, O2,
0554.3335
CO2, CO, NO,
Easyemision
NO2, SO2,
T350S/Xl
диференција-лен
притисок.
Мерење на
Rae Systems гасови CO, H2S,
version 3.32
SO2, NO, NO2,
ProRae suite
Cl2,NH3, HCN,
PH3
WolfSense
mobile PC
Application
Software

Детекција
на гасови во
амбиентен
воздух: CO, NO,
NO2 H2S
Мерење на
должина,
ширина и висина
и пресметка
на волумен и
површина.

TG-501

Gray Wolf, САД

ЕN60825-1

1994

/

9.

Ласерски мерач на
должина

KC-200

Yancheng
Kecheng
Optoelectronic
Technology Co.,
Ltd. Кина

10.

Интегриран мерач
на звук

CR:831C

Cirrus Research
plc

D20917FF

2009

Deaf Defaer
3.3

11.

Интегриран мерач
на звук

CR:811C

Cirrus Research
plc

D20548FD

2009

Deaf Defaer
3.3
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Датум на
последна
калибрација/
Институција

Ракувач

30 и 31.10 2014

Л

Mikrolux d.o.o

РЕМ

30.10.2014

Л

Mikrolux d.o.o

РЕМ

20.03.2014
Лабораторија
Белград

24.06.2014

Л
РАМ

Л
РАМ

24.06.2014
Машински
факултет
Белград
10.11.2014
Интерна
калибрација
АМБИКОН
24.03.2015
Интерна
калибрација
АМБИКОН
12.12.2014
Интерна
калибрација
АМБИКОН

/

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

23.10.2014
Мерење на ниво
Институт ИМС
на бучава
- Белград
18.10.2013

РАМ

Фабричка
калибрација –
Cirrus Research

РАМ

Мерење на ниво
на бучава

Л

Л

Годишен извештај

12.

Сет дозиметри за
бучава

CR:110A

Cirrus Research
plc

SN: CA4924
SN: CA4937
SN: CA4938
SN: CA4929
SN:CA4887

2007

Еxtech

Q590460

2012

IN03198

2012

13.

Инструмент
за мерење на
амбиентни
параметри

SD 700

14.

Монитор за N2O во
амбиентот

G200

15.

Пумпа за земање
на примероци од
од воздухот со мал
проток до 3 l/min

AirLite

16.

Пумпа за земање
на примероци од
од воздухот со мал
проток до 3 l/min

AirLite

17.

Пумпа за земање
на примероци од
од воздухот со мал
проток до 3 l/min

AirLite

18.

Пумпа за земање
на примероци од
од воздухот со мал
проток до 3 l/min

AirLite

19.

Пумпа за земање
на примероци од
од воздухот со мал
проток до 3 l/min

AirLite

20.

Пумпа за земање
на примероци од
од воздухот со мал
проток до 3 l/min

AirCheck 52

21.

Инструмент за
мониторинг на
концентрации на
цврсти честички
Microdust pro
(фракции PM 1,
PM 2.5 и PM10) во
амбиентен воздух
во реално време

22.

23.

24.

25.

Дозиметри за
бучава

Автоматска метео
станица

Инструмент
за мерење на
амбиентни
параметри
Инструмент
за мерење на
амбиентни
параметри

ER-200D

Geotech UK,
В.Британија

SKC

А059567

USA
SKC

A059739

USA
SKC

A059573

USA
SKC

А059188

USA
SKC
USA
SKC
USA

2011

2011

2011

2011

A059784

2011

067035

2011

Micordust,
Cassella

0291852

2010

USA

Etymotic
Research
USA

Model 2800

Spectrum,
Technologies,
Inc.

RHT50

EXTECH

RHT50

EXTECH

30358
30357

dBLink3
Software

Мерење на
температура,
влажност и
притисок
Мерење на
Analyzer
амбиентни
data Manager
концентрации,
software
персонална
version: ADM
експозиција и
1.3.0
квалитет на N2О
За земaње на
примероцина
/
персонална
експозиција до
3 l/min
За земaње на
примероцина
/
персонална
експозиција до
3 l/min
За земaње на
примероцина
/
персонална
експозиција до
3 l/min
За земaње на
примероцина
/
персонална
експозиција до
3 l/min
За земaње на
примероцина
/
персонална
експозиција до
3 l/min
За земaње на
примероцина
/
персонална
експозиција до
3 l/min
/

Мониторинг на
концентрации на
цврсти честички
во амбиентен
воздух во реално
време
Win dust pro,
Casella CEL
Ltd

12044596

12044549

2011

2010

2010

04.06.2014
Фабричка
калибрација –
Cirrus Research
09, 11. 12.2014
Фармахем
Сервис
10.06.2014
Интерна
калибрација
АМБИКОН
12.03.2015
Интерна
калибрација
АМБИКОН
12.03.2015
Интерна
калибрација
АМБИКОН
12.03.2015
Интерна
калибрација
АМБИКОН
12.03.2015
Интерна
калибрација
АМБИКОН
12.03.2015
Интерна
калибрација
АМБИКОН
13.11.2014
Интерна
калибрација
АМБИКОН

25.03.2015
Интерна
калибрација
АМБИКОН

Утврдување
на персонална
изложеност на
бучава

2013

30245

1518

Мерење на
персонална
изложеност на
бучава

Spec 9 Pro
Software

Model RHT50
datalogger
Software
version 2.0
Model RHT50
datalogger
Software
version 2.0

Мерење
температура,
релативна
влажност,
брзина, правец
на ветер и
количество на
врнежи.
Мерење на
температура,
влажност и
притисок
Мерење на
температура,
влажност и
притисок

Л
РАМ
Л
РАМ
Л
РАМ

Л
РАМ
Л
РАМ
Л
РАМ
Л
РАМ
Л
РАМ
Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

/

/

/

Л
РАМ

Л
РАМ
Л
РАМ
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26.

Интегриран мерач
за звук

27.

Повеќенаменски
инструмент
за мерење на
амбиентни
параметри

28.

Повеќе наменски
инструмент
за мерење на
амбиентни
параметри

CR:171C

Тesto 480

Тесто 435-2

29.

Инструмент за
мониторинг на
концентрации на
цврсти честички
(фракции PM 1,
PM 2.5 и PM10) во
амбиентен воздух
во реално време.

E-Sampler

30.

Електронска
неавтоматска вага

MYA 5.3Y.F

31.

32.

Инструмент
за мерење на
амбиентална
прашина (фракции Profiler 212-1
од 0.5, 0,7, 1, 2, 3, 5
и 10µm во реално
време.
Инструмент за
одредување на
RG207
чаден број.

33.

Монитор за гасови
во амбиент

34.

Инструмент за
мониторинг на
концентрации на
цврсти честички
(фракции PM 1,
PM 2.5 и PM10) во
амбиентен воздух
во реално време.

35.

Монитор за
испарливи
органски
компоненти

36.

Пумпа за земање
на примероци
oд воздух со
капацитет

862

CD-202

ES-642

Cirrus Research
plc

2012

Noise Tools

За мерење на
ниво на бучава

2014

Сонди за мерење
Comfort
на осветленост,
software
топлина на
0501.0485
зрачење,
Testo 480 Easy
комфор,
climate 480
температура
Version 6.2
и релативна
влажност.

2011

Comfort
Sofware basic
X35 V 3.4
SP6

R13780

2014

Мониторинг на
Comet
концентрации на
Comunications цврсти честички
Utility V
во амбиентен
1.2.12
воздух во реално
време

436460

2014

Met One USA

R12232

2015

Testo
AG,Германија

90019136

2015

/

Gray Wolf, САД

05-886

2011

WolfSense
mobile PC
Application
Software

Testo
AG,Германија

Testo
AG,Германија

Met One USA

RADWAG
Полска, ЕУ

Met One USA

Voc traq piDBaseline Mocon,
TECH detector
Inc
042-961

Low volume
sampler LVS
3.1/MVS 6.1

G068799

COMDE
DERENDA,
Германија

60287271

02151065/108

T12581

20000810

00755

2015

2010

2015

Мерење на
влажност,
температура,
CO2 и брзина
на струење на
воздух

За мерење на
маса

24.10.2014
Фабричка
калибрација –
Cirrus Research
26.09.2014
Фабричка
калибрација –
Testo

23.08.2011
Фабричка
калибрација –
Testo

Мониторинг на
Comet
концентрации на
Comunications цврсти честички
Utility V
во амбиентен
1.2.18
воздух во реално
време
Voc traq
software
Installation
Disk &
Manual
042-960 Ver.
1.0.0.22

Мерење на
амбиентни
концентрации
на испарливи
органски
компоненти
Земaње
примероци
на амбиентни
концентрации
во воздух со
капацитет

Л
РАМ

Л
РАМ

15.04.2014
Фабричка
калибрација
– Met One
Instruments

Л
РАМ

05.12.2014

Л

Фармахем

РАМ

Mерење на
Фабричка
Profiler Utility прашина, бројна
калибрацијаMet
V1.7
концентрација
One Instruments
(профилирање)
За одредување
на чаден број на
скала од 0 до 9
Детекција
на гасови во
амбиентен
воздух;
мерење на
концентрацијата
на CO2 и
температура

Л
РАМ

/
10.12.2014
Интерна
калибрација
АМБИКОН

Л
РАМ
Л
РАМ

Л
РАМ

20.03.2015
Фабричка
калибрација
– Met One
Instruments
21.11.2014
Интерна
калибрација
АМБИКОН

Л
РАМ

Л
РАМ

Л
РАМ

Годишен извештај

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
Ред. број/ Име на опремата /
картон
Инструмент
1.

Тип

Сликонска решетка
2D (дво
за калибрација
димензионална)

Ibsen Photonics

IBSEN 2D1000 SN
A01070

2014

Quorum
Technologies
Ltd. UK

14056

2014

Софтек,
Македонија

3.14

2014

2.

Напарувач

3.

Антивибрациона
маса и комора

4.

Multi-Purpose
Calibration Chamber

225-111

SKC Inc

5.

Комплет за
калибрација

B9HP

Casella

6.

Влезен отвор за
фракција РМ 10 со
низок проток

Mega System

2.14

2014

7.

Влезен отвор за
фракција РМ 2.5 со
низок проток

Mega System

1.14

2014

8.

Ротаметар од 4 до
50 l/min

320-440

SKC

4.14

2013

9.

Ротаметар од 0 до
0,5 l/min

320-2A05

SKC

5.14

2013

10.
11.
12.

Q150R

Сериски број на
Год. на
Производител
инструментот производство

Ротаметар со сет за
калибрација од 0,3 до B9HPISS:3A106
3 l/min
Калибрационен
вентил за гасовите

715

Заштитен капак
за калибрационен
вентил

Намена на
опремата/
инструментот
За калибрација
на електронски
микроскоп
За напарување
на примероци со
Au и C
Кондиционирање
и мерење маса на
филтри.

6.14

2011

RAE Systems

7.14

2011

RAE Systems

7.14

2011

Издвојување на
суспендирани
цврсти честички
со EAD < 10µm
Издвојување на
суспендирани
цврсти честички
со EAD < 2.5µm
Мерење на
проток
Мерење на
проток

Мерење на
проток и
калибрација
Контрола на
проток на гасови
за калибрација

12.

Референтен гас за
CO, CO2, CH4, O2

1324095

RAE Systems

8.14

2013

Гас за
калибрација

13.

Референтен гас за
NO2

1332760

RAE Systems

9.14

2013

Гас за
калибрација

14.

Референтен гас за
изобутилен

1322133

RAE Systems

10.14

2013

15.

Референтен гас за
CO2 - 0.1%

1164551

CALGAZ

11.14

2011

16.

Референтен гас за
CO2 – 300ppm

1184118

CALGAZ

12.14

2011

17.

Регулатори за низок
проток

224-26-01

Референтен гас
за CO2 - 0.1%

2014

18.

Вентили за
константен притисок
при низок проток

224-26-CPC

SKC

2014

19.

Вентили за
константен притисок 224-26-CPC-10
при низок проток

20.

IOM Sampler

21.

Циклон GS-1

22.
23.

Институција
DFM Holland
04.08.2014
/
/

Ракувач Количина
Л
РЕМ
Л
РЕМ
Л
РАМ
Л
РАМ
Л

Casella

SKC

Датум на
последна
калибрација/

2014

SKC

2011

225-105

SKC

2013

Циклон GS-3

225-100

SKC

2013

Држачи на
дозиметриски цевки
- Type A

224-29A

SKC

2013

Гас за
калибрација
(VOCx)
Гас за
калибрација
Гас за
калибрација
Земање на
примерок на
гасови со низок
проток
Регулација на
проток при
земање на
примероци
Регулација на
проток при
земање на
примероци
За инхалабилна
и респирабилна
фракција
За инхалабилна
и респирабилна
фракција
За инхалабилна
и респирабилна
фракција
Земање на
примерок на
гасови со низок
проток

РАМ
/

/
/
/
/
/

Л

РАМ
Л
РАМ
Л

РАМ
Л
РАМ
Л
РАМ
Л
РАМ

Л
РАМ
Л
РАМ
Л
РАМ
Л
РАМ
Л
РАМ
Л

РАМ
Л
РАМ
Л
РАМ
Л

РАМ
Л
РАМ
Л
РАМ
Л

РАМ

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
3

1

1
2
1
6
3
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24.

25.

Држачи на
дозиметриски цевки
- Type B/W Collar
Clip
Држачи на
дозиметриски цевки
- Type C Collar Clip

224-29B

SKC

2013

224-29C

SKC

2013

26.

Дејонизатор

DJ-03

Radwag, Полска

27.

Држачи за циклони

225-1

SKC

28.

29.

Сонда за одредување
на температура,
влажност, притисок
и CO2
Сонда за одредување
на брзина на струење
на воздухот

А52297

2015
2013

Testo
AG,Германија

10241616/108

2011

Testo
AG,Германија

5.412.983

2011

06007452/108

2011

30

Сонда за мерење на
издувни гасови

Тesto AG,
Германија

31.

Сонди за
осветленост

Тesto AG,
Германија

02720247

32.

Сонда за мерење на
топлина на зрачење

Тesto AG,
Германија

0602 0743

2014

33.

Сонда за струење на
воздухот

Тesto AG,
Германија

02847774

2014

34.

Сонда за
температура и
релативна влажност

Тesto AG,
Германија

02903344

2015

2014

Земање на
примерок на
гасови со низок
проток
Земање на
примерок на
гасови со низок
проток
Дејонизирање на
филтри

Л
РАМ
Л
РАМ
Л

/

РАМ
Л

Персонална
експозиција
За одредување
на температура,
влажност,
притисок и CO2
За одредување
на брзина на
струење на
воздухот
За мерење на
издувни гасови

РАМ
Л

РАМ
Л
РАМ
Л

РАМ
Л

За мерење на
осветленост

РАМ
Л

За мерење на
топлина на
зрачење
За мерење на
струење на
воздухот
За одредување
на температура
и релативна
влажност

РАМ
Л
РАМ
Л
РАМ

ЛЕГЕНДА:
РЕМ – Раководител на оддел електронска микроскопија , РАМ – Раководител на оддел

АМБИКОН, Л – Лаборант

		

6.2. Лабораторија за геофизика
Р.бр.
1.
2.

Вид на опрема

Опрема за геомагнетни мерења
Магнетометар Bison
Магнетометар Geometrix

Количина
2
1

Опрема за електрични мерења
3.

Terrameter SAS 1000

1

4.

WADI

1

Опрема за мерење на електромагнетен смог

864

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

1

1
1
7
1

1
1
1
1
1
1

Годишен извештај

6.3. 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
1

Количина

X-ray рентген дифрактометар
X-ray флууросцентен спектрометар
SPM 9000 (Scaning probe microskop)
Particle size analyser (Гранулометар)
Вибросито
Ахатни мелници
Лабораториска флотациска машина
Лабораториска мелница
КНЕЛСОН концентратор – гравиметриски
Сет на сита ДИН, Tyler

2

1

1

6.4. Лабораторија за механика на карпи и тлото
Р.бр.

Вид на опрема

Количина

1.
2.
3.

Триаксијална ќелија
Компресор
Вакуум пумпа

4.

Сет за протекување (кондуктивност)

1

5.

Хидраулична преса за примероци

1

6.

Сет за прокторов опит

2

1
1
1

6.5. Лабораторија за изработка на петрографски и рудни
препарати
Р.бр.
1.

2.
3.
4.

Вид на опрема
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.
Дијамантска брусилка (Diamond Cup Wheel). За брусење на цврсти
и крти материјали во машината за сечење и брусење (Discoplan-TS).
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).
Адитив (Additive). Адитив за флуидот за ладење (зачтита на
машината од корозија, подобрување на сечењето и квалитетот на
ладење).

Количина
1
1

1
1
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5.

6.

7
8

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

866

Машина за брусење и полирање (RotoPol-35). Машина за брусење
и полирање со променлива брзина на вртење (40-600врт/мин, со
со чекор од 10 врт/мин) со заштитен поклопец (ROTLILI LID - за
употреба со RotoPol-35 ili RotoPol -31).
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 оделно.
Плоча за придвижување на примероците (Specimen Mover Plate).
Плоча за придвижување на примероците, за примена во PdMForce-20, za 8 primeroci, 20 x 30 mm.
Држач на петрографски примероци - пропуштена светлина
(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.
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).
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.
Диск за обработка - брусење (Cast Iron Lapping Disc). Диск со
концентрирани навои, за обработка за минералошки примероци,
дијаметар 300 mm.
Уред за импрегнација (CitoVac). Уред за вакумска импрегнација.
Довод на компримиран гас од околку 4.5 - 6 bar. И напојување од 1
x 100-240 V / 50-60 Hz.
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”).
Прав од силициум карбид (Silicon Carbide Powder). Прав од
силициум карбид за брусење минералошки и керамички примероци.
Зрнавост 220, маса 500 g.
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.
Покривни стакленца (Microcover Glass). За покривање на
петрографските препарати (24 x 32 mm). 100 единици.
EpoFiks комплет (EpoFix Kit). Епоксиден систем за изработка
за препарати, со период на целосно зацврстување за околу 8 h
при собан температура , без намаливање на волуменот, особено
соодветен за вакумска импрегнација.Прозирна смола EpoFix 1 l,
зацврстувач EpoFix 130 ml и неопходни петрочни материјали.
Цинтетичка термопластична смола (Eukitt). Синтетичка
термопластична смола за фиксирање на покривните стакленца врз
петрографските примероци, 500 ml.

1

1
1
1

1

10
1
1
1

500 g
300 g
100 pcs.
130 ml

Годишен извештај

7. Просторни услови
–– Факултетот за природни и технички науки е лоциран во Кампус 2 на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Дисперзираните студии во Кавадарци се лоцирани во Наставен
центар – Кавадарци.
–– Дисперзирани студии во Скопје се лоцирани во Наставен центар –
Скопје.
–– Дисперзираните студии во Прилеп се лоцирани во Наставен центар
- Прилеп. лоцирани на улица „Леце Котески’’ бб Прилеп.
8. Издавачка дејност
1. Acta Geologica Macedonica 2014, списание на ФПТН;
2. Natural and technical resources, 2014, списание на ФПТН;
3. Десподов,З., Мијалковски,С.(2015): Отворање и разработка на
рудни наоѓалишта за подземна експлоатација, ( рецензирана
скрипта), УГД-Штип;
4. Голомеов,Б., Зенделска,А.(2015): Математички методи во
минералната технологија (рецензиран практикум), УГД – Штип;
5. Донева,Н.(2015): Практикум по изработка на рударски простории
(рецензиран практикум), УГД – Штип;
6. Дамбов,Р.(2015): Специјални минирања (монографија), УГД – Штип;
7. Блажев,К.,Делепетрев,М.(2015):
Општа
геологија
(универзитетскиучебник), УГД – Штип;
8. Тасев,Г.(2015): Алтерации и минерални парагенези (рецензиран
практикум), УГД – Штип;
9. Делипетрев,М.,Донева,Б.(2015): Основи на геофизика 2 (рецензирана
скрипта), УГД-Штип;
10. Делипетрев,М.,Донева,Б.(2015):Основи на геофизика 2 (рецензиран
практикум), УГД – Штип;
11. Намичев,П.(2015): Историја на архитектура, уметност и
урбанизам 2 рецензиран практикум), УГД – Штип;
12. Намичев,П.(2015): Историја на архитектура, уметност и
урбанизам 2 (рецензирана скрипта), УГД – Штип;
13. Мирчовски,В., Димов,Ѓ.(2015): Методи на инженерско-геолошки
истражувања (рецензирана скрипта), УГД-Штип;
14. Мирчовски,В., Димов,Ѓ.(2015): Практикум - Методи на инженерскогеолошки истражувања ( рецензирана практикум), УГД-Штип;
15. Сандева,В.(2015): Историја и теорија на пејсажната
архитектура(рецензирана скрипта), УГД-Штип;
16. Донева,Н.(2015): Принципи во рударството (рецензирана скрипта),
УГД – Штип;
17. Петров,Г.,Думурџанов,Н.(2014): Геолошко картирање
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18. Стефанова,В.,Серафимовски,Т.(2014): Геохемија на флуиди,
(рецензирана скрипта), УГД – Штип;
19. Деспот,К.,Сандева,В.(2014): Индустриски дизајн, (рецензирана
скрипта), УГД – Штип;
20. Деспот,К.(2014): Практикум по индустриски дизајн, (рецензиран
практикум), УГД – Штип;
21. Сандева,В., Деспот, К.(2014): Историја на пејзажната архитектура
(рецензирана скрипта), УГД-Штип;
22. Деспот,К., Сандева, В. (2014): Теорија на композиција во пејсажната
архитектура (рецензирана скрипта), УГД-Штип;
23. Тасев,Г.(2014): Алтерации и минерални парагенези (рецензирана
скрипта), УГД – Штип;
24. Намичев,П.(2014): Историја на архитектура, уметност и
урбанизам 1 рецензиран практикум), УГД – Штип;
25. Намичев,П.(2014): Историја на архитектура, уметност и
урбанизам 1( рецензирана скрипта), УГД – Штип;
26. Стојанова,В.(2014): Палеонтологија (рецензирана скрипта), УГД –
Штип;
27. Голомеов,Б., Митев,Т.(2014): Менаџмент на комунален отпад,
(рецензирана скрипта.
9. Научноистражувачка работа
Домашни проекти
Проекти финансирани преку Фондот за научноистражувачка работа
на Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип
Проф. д-р Ристо Дамбов

Датум
од-до

Наслов на проектот

Позиција

Опис на активностите во тек на проектот:
•

2015 2017 год

Анализа на
влијатeлни
параметри при
минирања на
површиските
копови со
цел добивање
на соодветна
гранулација и
други ефекти

•
•
главен
истражувач

•
•

•
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Подготовка на апликации и методологии за
истражување
Координација со учесниците во тимот и
стручни лица од соодветната област
Учество во изработка на трудови, дипломски
и магистерски трудови поврзани со темата на
научните истражувања
Концепција и учество при изработка на
годишен и завршен извештај по научната тема
Пренесување на добиените резултати на
колеги и студенти и активно учество на
стручни собири во земјата и во странство
ВРЕМЕ: Континуирано за времетраење на
целиот проект

Годишен извештај

Проф. д-р Мирјана Голомеова
Датум
од-д0

11.03.2013
- 15.05.2015

Наслов на
проектот

Можности за
примена на
зеолити при
прочистување на
води загадени со
тешки метали

Позиција

главен
истражувач

Опис на активностите во тек на проектот:
1.

Утврдување на карактеристиките на
природните суровини користени како
атсорбенти (зеолит, зеолитизиран туф,
опализиран туф)

2.

Испитување на хемиска рамнотежа
со цел да се одреди максималниот
капацитет на атсорбентот за адсорпција
на испитуваните тешки метали (Pb, Zn,
Cu, Mn) во раствор при одредени услови.
Користени се математички модели на
Langmuir, Frendlich.

3.

Испитување на кинетиката на
адсорпција: Влијание на количината на
атсорбентот, почетната рН вредност
на растворот, почетнат концентрација
на испитуваниот метал во растворот,
влијание на присуството на различни
катјони од испитуваните метали во
растворот.

4.

Испитувања на можностите за примена
на зеолитизиран туф за отстранување на
тешки метали од води земени од реални
услови.
Промоција на добиените резултати со
објавување на трудови во научни списанија
и со учество на меѓународни конгреси

Проф. д-р Виолета Стефанова
Датум
од-до

Наслов на проектот

Позиција

Опис на активностите во тек на
проектот:

„Проучување на
29.01.2015 дистрибуцијата на поточно
главен
Истражување на златоносноста на
рецентно и алувијално
истражувач одредени алувиони во Источна Македонија
29.01.2017 злато во Источна
Македонија”
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Проф. д-р Тодор Серафимовски

Датум
од-до

2013-2015

Наслов на
проектот
Позиција
Структурнометалогенетски главен
проучувања
истражувач
во Република
Македонија

Опис на активностите во тек на проектот:
-Структурно-металогенетско моделирање на
комплексните полиметалични рудоносни системи од типот
на Кадиица кај Пехчево, Плавица кај Кратово, ШтукаИловица кај Струмица.
-Просторно, временско и генетско дефинирање на
жичните Cu и Cu-полиметални минерализации од редот
на Казан Дол кај Валандово (кварц-тетраедритски жици),
Златица кај Пробиштип (кварц-пирит-енаргитски жици),
Дудица кај Кавадарци (кварц-пирит-енаргитски жици со
Pb, Zn, Au и др), како и други слични локалитети.
-фазно испитување, проучување и моделирање на
генетските процеси:
проучување на интрузивните и субвулканските фации на
постојните магматизми
-геохронолошки испитувања со K/Ar, Rb/Sr, Ar/Ar, Nd/Sm.
-проучување на минералните асоцијации во наоѓалиштата
со испитување на гасно-течните инклузии во минерали од
рудните парагенези.
-испитување на стабилните изотопи (S, H/D, O, C).
-изучување на типовите на алтерациите со задолжителна
рендгено-структурна анализа на примероците.
-проучување на геохемиската асоцијација на елементите
во карпите и наоѓалиштата со посебен осврт на
елементите на ретките земји
-изработка на генетски модели на поедините наоѓалишта
на минерални суровини.
-Изработка на финална верзија на структурнометалогенетската карта во мерка 1 : 200 000 во дигитална
форма. на завршување на работите.
-Првата фаза е направена врска со сите досегашни
истражувања и да направиме дел од теренските
истражувања.
втората фаза беа завршени најголем дел од теренските
истражувања и селектирање на примероците, нивно ажу
рирање и најголем дел од пробите подготвени за анализа.
третата фаза овозможи комплетно анализирање на
примероците во домашните и странски лаборатории и мо
жност за доземање на одредени примероци ако за нив се
јави потреба.
резултатите во кабинетски услови, нивна подготовка
за презентација и печатење и секако подготовка за
завршните елаборати.
Паралелно на сите фази во кабинетски услови се врши
финализирање на структурно металогенeтската карта во
размер
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНИТЕ НА
ЕДИНИЦИТЕ ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
1. Вовед
Извештајот за едногодишната работа на Економскиот факултетШтип не само што ја отсликува состојбата од октомври 2014 до октомври
2015 година, туку и упатува на континуирано следење на сегашните и идни
активности.
Економскиот факултет, од неколку вработени во почетокот на првата
учебна 2007/2008 година, денес во него работи голем број на наставенички,
админастривен и помошен персонал.
Денес Економскиот факултет располага со оспособени наставнонаучни кадри кои се способни компетентно да ги решаваат проблемите
со 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 висок квалитет во 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
Неговиот развој не смее да прекине. Затоа, преку континуирано
развивање и унапредување на менаџмент стратегија за подобрување
и надоградување на наставата содржина и примена на современи
методи и техники во образованието, подигање на квалитетот на научно
истражувачката база, како и меѓународно позиционирање на Факултетот
преку објавување на трудови, настапи на научни конференции и учество
во проекти, факултетот и понатаму ќе се развива.
Мисијата на Економскиот факултет е низ континуиран процес
на образование да едуцира високостручен кадар, кој ќе биде способен
компетентно да ги решава проблеми 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 на студии, со своите моментални студиски програми,
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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
со реалицирање на квалитетни наставни, едукативни и научни активности
преку програми со високи перформансии во согласност со дејноста на
високото образование. При тоа секој треба да биде свесен дека визијата
без активност полна со љубов и посветеност на нејзиното остварување
е обично фантазирање.
Значи, важно е да се има визија која ќе води до остварување на
поставените цели и во тој поглед треба многу повеќе да се направи
зацртаната визија сигурно да биде реализирана. Затоа треба на
најтранспаретен начин континуирано да се извршуваат поставените
цели кои ќе бидат и надоградувани 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. 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 научноистражувачки активности.
5. Нагласување на потребата и барање за вработување на
соработници (асистенти-докторанди).
6. Воведување на современи содржини и начини на студијата.
7. Зголемување
на
ефикасноста
на
административниот
ненаставнички 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 наставнички,
соработнички и административен кадар, така и на студентите.
10. Научни, истражувачки и консултантски активности.
11. Развивање на соработката со факултетите за економија, бизнис,
менаџент и претприемништво, надвор од земјата, во поблиското
окружување.
12. Унапредување на соработката со локалнатте заедници,
претпријатијата и институциите, особено во подрачјата на
делување на Универзитетот во Републиката.
13. Развивање на дебати, трибини, научни конференции од интерен
(внатре во фаултетот со наставниот, соработничкиот и
студенскиот кадар)и поширок карактер (со учество на надворешни
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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.
Анализа на SWOT- страните
Анализата на силните страни (предности), слабите страни
(недостатоците), можностите и заканите (SWOT) ќе биде биде
континуирана активност.
Силни страни
Како една од особено силните страна на Факултетот е неговата
дејност која овозможува сигурност на работното место, како и релативно
младиот наставен кадар, кој од своја страна е способен да ги согледа
промените кои се недвосмислен предизвик во високото образование во
периодот кој следува.
Од друга страна, како силна страна се истакнува интегрираноста на
Универзитетот, што го прави посигурен во развојот, а во имплементација
на информатичките технологии во наставата, админстрацијата и
истражувањата.
Споменативе, како и други не споменати силни страни, треба да се
унапредуваат преку континуирано следење, анализирање и прогнозирање.
Слаби страни
Слабите страни на Факултетот во најголема мера се последица
на релативно краткиот период на постоење на оваа високообразовнанаучноистражувачка установа, која сѐ уште ферментира. Во тој поглед се
изразуваат следниве:
– недоволен број на наставен кадар, пред се поради дислоцираноста на
факултетот;
– недоволно покриена настава со соодветни наставници, по соодветни
области;
– многу голема оптовареност на наставничкиот кадар со настава;
– недоволно време за поголема вклученост на наставниците во
истражувачката работа;
– релативно мал број на научни публикации во индексирани списанија;
– недоволно практично искуство, особено кај помладите кадри;
– голема просторна дислоцираност на Факултетот, особено во некои
градови каде што е слаб одѕивот за упис на нови студенти;
– немање на соработници (асистенти-докторанди).
Овие и другите неспомнати слаби страни треба да се намалаат односно
да се елиминираат, а со тоа слабостите да се претвораат во јаки страни.
Во тој поглед моите барања ќе бидат насочени кон постепено решавање на
овие слаби страни преку барања доставени до Ректорската управа заради
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нивни контакт со соодветното Министерство односно министерства
(Министерство за образование и наука и Министерството за финансии).
Можности
Можностите што ги има Факултетот се релативно големи, бидејќи е
во интегрирана целина во Универзитетот. Во тој поглед, како позначајни
можности во секој случај би биле, сите оние кои се поврзани со
информационата технологи:
– Користење на придобивките на се посовремената информатичките
технологии во системот на управувањето со Универзитетот,
наставниот процес, административните задолженија, како и
информационите- афимативните понуди на факултетот.
– Понатамошно развивање на соработката со наставничкиот кадар во
рамките на универзитетската интеграција, а особено во просторна
дислоцираност на факултетот.
– Користење на можностите за учењето на далечина (изведување
на далечински предавања но не повеќе од 50%, заради обврзно и
директно предавање и соочување со студентите).
– Користење на можностите за воведувањето на формите на
доживотното учење (преку електронско лиферување на литература,
но со обаврзно одржување на одредени консултации - предавања информирања) и стекнувањето на знаење низ формите на формалното
и неформалното образование.
– Поголема промоција на можностите на Факултетот во интегрираниот
Универзитетот преку организирање на поголем број на работилници
и семинари заедно со единиците на локалната власт и со приватниот
сектор.
– Воведувањето на третиот циклус на студии (докторски студии), а со
тоа и обезбедување на инструменти во креирањето на кадровската
политика на Универзитетот и обезбедувањето на научноистражувачки
и наставен подмладок.
– Разгледување на можноста за развивање на насока – Менаџмент
на малиот бизнис, со некоја добро осмислена наставна програма за
едуцирање на кадри т.е. менаџери за малиот бизнис, со барање на
можности за запишување на студенти со понизок просек но со
полагање на диференцијални (едногодишни) пред факултетски
студии.
Овие можности ќе настојувам да се искористат во интерес на
факултетот, преку тимско креирање на стратегиски пристапи, со
активност со целиот наставен кадар.

–
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Како закани во оваа SWOT анализа на Факултетот би биле:
Преоптовареноста на наставниците со наставата по дисперзираните
локации ги прави истражувачките и наставните процеси помалку
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ефикасни.
Преголема дисперзираност на Факултетот во градови каде што
интересот на студентите за студирање е релативно мал и големо
опсипување на студентите по првиот семестар и првата година на
стуирање е доста голем.
За поефикасно решавање на овие проблеми уште на првите седници
на ННС ќе биде иницирано на формирање на групи за работа, со конкретни
задолженија и конкретни рокови.
Целта на основањето на Економскиот факултет е да обезбеди
темелно теоретско образование во подрачјата на: здравствен менаџмент
како интередисциплинарна студиска насока, од областа на финансиски
менаџмент, банкарство, финансии и осигурување, сметководство,
финансии и ревизија, од областа на Маркетингот, менаџмент и
претприемништво и од областа на меѓународна економија.
На Економскиот факултет постојат четири катедри, и тоа:
- Катедра за финансии;
- Катедра за економија,
- Катедра за бизнис менаџмент;
- Катедра за сметководство и ревизија.
–

Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип како
високообразовна единица треба да одговори на барањата за образување на
профили од економската област на просторот што е многу поширок од тој
што се дефинира како Источен регион на Република Македонија. Имено,
тоа е подрачје кое ги интегрира подрачјата на источна, југоисточна и
североисточна Македонија кои сообраќајно се поврзани со Штип, со околу
35 поголеми населени места кои се поблиску до Штип отколку до другите
универзитетски центри во државата и чие население, според природата на
нештата, би можело да се очекува дека ќе им даде предност на студиите
во овој град.
Во академската 2014/2015 година Економскиот факултет согласно со
објавениот Конкурс за упис на нови студенти запиша студенти на четирите
дисперзирани паралелки во Струмица, Радовиш, Скопје и Кочани. Оваа
година по четврти пат се врши упис во дисперзираните паралалки во Кочани
и Радовиш, и покрај податоците од претходните академски 2012/2013,
2013/2014 и 2014/2015 години, говорат за нагласено слаб интерес за
студирање во овие градови. Во својот натамошен развиток Економскиот
факултет континуирано ќе ја проширува и збогатува својата дејност на
подрачјето на наставно-образовниот процес, научноистражувачката
работа, апликативната и издавачката активност. Постојани се напорите
на факултетот за подобрување на материјално-техничката и кадровската
основа како основна претпоставка за поуспешно извршување на неговата
дејност.
Истовремено, Факултетот е организиран за извршување и на
научноистражувачка работа за потребите на наставната дејност,
стопанството и општеството.
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Наставата во изминатата една година (во двата семестра: зимски
и летен) се одвиваше непречено и со успех се заврши. Резултатите
се задоволителни. Спроведувањето на оценувањето се вршеше преку
реализирање на два колоквиума и еден завршен испит во семестар.
Користени се утврдените методолошки стандарди за оценување на
знаењето на студентите. Покрај колоквиумите и завршниот испит во
текот на одвивањето на наставниот процес се спроведуваше и евиденција
за редовноста на студентите на предавања и вежби како и за нивната
активност. Завршниот испит по предметите се реализира усно. Се
спроведуваше и изготвување на семинарски работи од страна на студентите
и врз основа на квалитетот на изработената и одбранета (презентирана)
семинарска работа се доделуваа соодветен број на бодови кои влијаеја
на крајната оценка. На тој начин студентите беа постојано во мобилна
ангажирана состојба.
2. Структура
2.1. Структура
На Економскиот факултет се вработени вкупно 15 наставници од кои:
2 редовни професори, 4 вонредни професори и 9 доценти; 1 соработник,
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.
2.2.Наставно-научен совет
Наставно-научниот совет го сочинуваат наставниците во редовен
работен однос кои вкупно се петнаесет и по еден претставник од
соработничкиот кадар и од студентите. Во изминатата година Наставнонаучниот совет одржа вкупно 18 седници. Во наведениот период Наставнонаучниот совет на Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев” Штип третираше 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.
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Број на вработени - наставници, соработници, административен
кадар
Реден
број

Презиме и име

Звање

Во редовен
работен
однос

Со
договор за
ангажирање

1

Трајко Мицески

редовен професор

да

/

2

Ристо Фотов
Ристе
Темјановски

редовен професор
вонреден
професор
вонреден
Круме Николоски
професор
Еленица
вонреден
Софијанова
професор
Оливера
вонреден
Трајковска
професор
Горгиева
Љупчо Давчев
доцент
Стеван Габер
доцент
Илија Груевски
доцент
Тамара Јованов
доцент
Марјанова
Марија Гогова
доцент
Самоников
Дарко Лазаров
доцент
Емилија Митева
доцент
Кацарски
Благица Колева
доцент
Елена Веселинова
доцент
Јанка Димитрова
доцент
технички
Габриела Андова
секретар
Игор Ефтимов
секретар
референт за
Антонио Талевски
студентски
прашања

да

/

да

/

да

/

да

/

да

/

да
да
да

/
/
/

да

/

да

/

да

/

да

/

да
да
да

/
/
/

да

/

да

/

да

/

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3. Катедри
Катедра за економија – раководител доц. д-р Дарко Лазаров
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната
дејност во сферата на основните економски истражувања и клучните
придонеси за економската наука. Се грижи за научните актуелности
во областа на економските теории, макроекономијата, микроекономи
јата,економетријата, моделите на економската анализа, применетите
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економски истражувања, односно актуелните економски случувања во
Република Македонија и во меѓународното опкружување - глобалната
економија. Изготвува, ревидира и предлага студиски програми, кои со
целокупниот опис и број на кредити ги доставува до Наставно-научниот
совет на Економскиот факултет. Катедрата се вклучува во новите
современи економски проучувања и резултати, кои се со национален и
интернационален предзнак, кои претставуваат интегрален пристап кон
оваа област. Вака разработените програми содржат национален, но и
интернационален белег, коишто се во склад со основната препорака на
Болоњската декларација. Катедрата утврдува и предлага потреба за нови
соработници, соработнички звања, наставници, наставнички звања кои се
доставуваат до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет.
Катедра за менаџмент – раководител доц. д-р Елена Веселинова
Катедрата своите приоритети ги насочува во стекнувањето
квалитетни и современи теориски и стручни знаења во сферата на
деловната економија и менаџментот, примена на организациските
вештини за потребите на малите компании и корпорации, менаџирање
на стопанскиот и нестопанскиот сектор, современи лидерски вештини
и решавање на одредени деловни проблеми. Катедрата се вклучува во
новите современи бизнис процеси и достигнувања,
кои се со национален и интернационален предзнак, кои претставуваат
интегрален пристап кон оваа област. Вака разработените програми
содржат национален но и интернационален белег, коишто се во склад со
основната препорака на Болоњската декларација. Катедрата утврдува и
предлага потреба за нови соработници, соработнички звања, наставници,
наставнички звања кои се доставуваат до Наставно-научниот совет на
Економскиот факултет.
Катедра за сметководство и контрола – раководител доц. д-р
Оливера Трајковска-Горгиева
Главна цел на Катедрата за сметководство и контрола е стекнување на
теориски и стручни знаења во областа на основите на сметководствените
инструменти, финансиските извештаи на претпријатијата, пресметките
на трошоците, нормативи и стандарди во буџетирањето, методите за
вреднување на успешноста на компаниите и останати важни актуелности и
случувања во сферата на сметководство и ревизија. Катедрата води сметка
за новите сметководствени и ревизорски стандарди, се вклучува во новите
современи сметководствени процеси и достигнувања што се со национална
и интернационална регулатива, кои претставуваат интегрален пристап
кон оваа област. Вака разработените програми содржат национален, но
и интернационален белег, коишто се во склад со основната препорака на
Болоњската декларација. Катедрата утврдува и предложува потреба за
нови соработници, соработнички звања, наставници, наставнички звања
кои се доставуваат до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет.

902

Годишен извештај

Катедра за финансии - раководител доц. д-р Марија Гогова
Самоников
Катедрата за финансии овозможува стекнување на теориски и
стручни знаења, координација и развој на научноистражувачката и
наставна дејност во сферата на монетарните финансии, јавни финансии,
меѓународни финансии, финансиски институции и пазари, хартии од
вредност и портфолио менаџмент, банкарскиот сектор и осигурувањето.
Студентите ги оспособува за успешна работа во практиката, подготвени
да одговорат на сите предизвици што ги создава динамичното финансиско
опкружување. Катедрата се вклучува во новите финансиски процеси,
регулативи и достигнувања. Води сметка за законската рамка на
финансиските извештаи, кои се со национален и интернационален
предзнак, кои претставуваат интегрален пристап кон оваа област. Вака
разработените програми содржат национален но и интернационален
белег, коишто се во склад со основната препорака на Болоњската
декларација. Катедрата утврдува и предлага потреба за нови соработници,
соработнички звања, наставници, наставнички звања кои се доставуваат
до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет. Соработката
меѓу катедрите на Економскиот факултет гарантира заемна соработка
на планот на проодноста, односно мобилноста на студентите, наставнонаучниот и соработничкиот кадар. Со ваквата поставеност се дава
можност студентите да избираат предмети по струка и по опција, како
и факултативни предмети, зависно од своите интереси, коишто ќе им
овозможат да ги профилираат своите компетенции во склад со своите
интереси и предиспозиции.
4. Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
85. седница
1. Усвојување на записници од 84. седница на ННС.
2. Одлука за утврдување на членови на ННС за зимски семестар
2014/2015 година.
3. Одлука за покриеност на настава за втор циклус на студии за учебна
2014/2015 година.
4. Разгледување на приговори поднесени до ННС.
5. Одлука за усвојување на рецензија на скрипта и практикум објавена
во Универзитетски билтен бр.131 од д-р Благица Колева.
6. Одлика за промена на координатор на пракса за Економски факултет.
7. Одлука за утврдување на рецензенти на скрипта со наслов
„Меѓународен финансиски менаџмент“ од д-р Весна Георгиева
Свртинов.
8. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
„Тимовите како фактор за ефикасно реализирање на стратегијата на
организацијата“ од Горица Стојанова.
9. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Влијанието на мониторингот, евалуацијата и
контролата на раководните кадри врз ефикасноста во јавните
здравствени институции од Јулијана Џамбазова Ташкова.
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10. Разгледување на барања од студенти.
Дневниот ред беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 1 Усвојување на записници од 84. седница на ННС.
Записникот од 84. седница на ННС е усвоен едногласно.
ТОЧКА 2. Одлука за утврдување на членови на ННС за зимски
семестар 2014/2015 година.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за утврдување на членови на ННС за зимски семестар 2014/2015
година.
ТОЧКА 3. Одлука за покриеност на настава за втор циклус на
студии за учебна 2014/2015 година.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука покриеност на настава за втор циклус на студии за учебна
2014/2015 година..
ТОЧКА 4 Разгледување на приговори поднесени до ННС
Деканот објасни дека се стигнати два приговори на одлуки донесени
од ННС на Економски факултет и тоа од д-р Крсте Шајноски и д-р
Александар Костадиновски. Согласно со Правилникот за критериуми за
избор во наставно-научни, наставни и научни звања Наставно-научниот
совет на Економски факултет донесе комисии за давање на извештај до
ННС во врска со поднесените приговори, и тоа:
Комисија за давање извештај во врска со приговорот поднесен од
страна на д-р Крсте Шајноски во состав:
- д-р Круме Николоски - претседател,
- д-р Љупчо Стојчевски - член,
- д-р Љилјана Коневска– член.
Комисија за давање извештај во врска со приговорот поднесен од
страна на д-р Александар Костадиновски во состав:
- д-р Ристо Фотов - претседател,
- д-р Љупчо Стојчевски – член,
- д-р Љилјана Коневска – член.
ТОЧКА 5 Одлука за усвојување на рецензија на скрипта и
практикум објавена во Универзитетски билтен бр.131 од д-р Благица
Колева.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на рецензија на скрипта и практикум објавена во
Универзитетски билтен бр.131 од д-р Благица Колева.
ТОЧКА 6 Одлука за промена на координатор на пракса
за Економски факултет.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлика за промена на координатор на пракса за Економски факултет и
тоа на местото на д-р Крсте Шајноски се назначува д-р Љупчо Давчев.
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ТОЧКА 7 - Одлука за утврдување на рецензенти на скрипта со
наслов „Меѓународен финансиски менаџмент“ од д-р Весна Георгиева
Свртинов.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за утврдување на рецензенти на скрипта со наслов „Меѓународен
финансиски менаџмент“ од д-р Весна Георгиева Свртинов и тоа во состав:
- д-р Ристо Фотов,
- д-р Оливера Трајковска Горгиева.
ТОЧКА 8 - Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд
со наслов „Тимовите како фактор за ефикасно реализирање на
стратегијата на организацијата“ од Горица Стојанова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов „Тимовите
како фактор за ефикасно реализирање на стратегијата на организацијата“
од Горица Стојанова.
ТОЧКА 9 - Одлука за формирање на комисија за оценка и
одбрана на магистерски труд со наслов „Влијанието на мониторингот,
евалуацијата и контролата на раководните кадри врз ефикасноста во
јавните здравствени институции“ од Јулијана Џамбазова Ташкова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Влијанието на мониторингот, евалуацијата и контролата
на раководните кадри врз ефикасноста во јавните здравствени институции“
од Јулијана Џамбазова Ташкова и тоа во состав:
- проф. д-р Круме Николоски – претседател;
- проф. д-р Трајко Мицески – член, ментор
- проф. д-р Ристо Фотов– член.
ТОЧКА 10 Разгледување на барања од студенти.
Наставно-научниот совет на Економски факултет разгледа повеќе
барања од студенти од прв и втор циклус на студии и ги донесе следниве
одлуки:
–
–
–
–
–

Втор циклус:
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Анета Десковска.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Анџела Атанасова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Ацо Штерјов.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Даница Стојанова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Душанка Горгиева.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
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ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Емилија Божинова Манојлова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Ирена Тонева.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Јорданка Андонова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Кристина Паскова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Маја Карчова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Марија Кирезова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Марија Костовска.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Марина Панева.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Мимица Василева.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Наташа Стојанова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Невенка Делева со казна втор пат.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Невенка Делева со казна.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Невенка Делева.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Никола Тушев.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Радмила Јованова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Слободан Цветановски.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Сузана Илиевска.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Сузана Механџиска.
Прв циклус на студии:
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Борче Мицовски.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Викторија
Милошевска.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Дарко Марков.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Дијана Николова.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Елизабета
Стаменковска.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Здравко
Стоименов.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Одлука за повторно активирање на студии во прекин Ивана Трачевска.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Магдалена
Серафимова.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Миле Минов.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Радмила
Спасева.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Ристе Јосев.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Саветка
Стојкова.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Сања
Пелтековска.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Сашка
Костадиновска.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Дејан Паунов.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Деспина Атанасовска.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Драгана Димовска.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Ивица Јакимовски.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Марина Георгиева.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Мартин Ставрев.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Патриција Дербова.
Одлука за префрлување од друг Универзитет за Баки Неџати.
Одлука за префрлување од друг Универзитет за Иван Чавков.
Одлука за префрлување од друг Универзитет за Милан Колоски.
Одлука за префрлување од единица на единица за Александра
Ѓоргиева (Чанчалова).
Одлука за префрлување од единица на единица за Бојана Велковска.
Одлука за префрлување од насока на насока Ивана Кузмановска.
Одлука за префрлување од насока на насока Ивана Тргачевска.
Одлука за префрлување од насока на насока Магдалена Серафимова.
Одлука за префрлување од насока на насока Марија Ангеловска.
Одлука за префрлување од насока на насока Никола Попов
Одлука за признавање на испити од Симона Андова.

86. седница
1. Усвојување на записници од 85. седница на ННС.
2. Одлучување по приговор на Одлука поднесен од доц. д-р Александар
Костадиновски.
3. Одлучување по приговор на Одлука поднесен од доц. д-р Крсте
Шајноски.
4. Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Финансии.
5. Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Банкарство.
6. Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Маркетинг.
7. Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Економска теорија.
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8. Одлука за утврдување на кандидати пријавени на конкурс за извор
на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
Сметководство.
9. Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување
на реферат за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Сметковоство.
10. Одлука за промена на комисии за плагијати на Економски факултет.
11. Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Долгорочни
извори на финансирање на бизнисот“ од кандидатот Владко Величков.
12. Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов
„Организациските конфликти во функција на зголемување на
организациските перформанси“ од кандидатот Верица Митева.
13. Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов
„Структурните и развојните фондови во ЕУ “ од кандидатот Емилија
Попова.
14. Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Фактори
кои влијаат на растот на малите претпријатија“ од кандидатот Мери
Карчова.
15. Одлука за пријава на тема на магистерски труд од кандидатот
Александра Начкова.
16. Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов од кандидатот
Влатко Алексовски.
17. Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов од кандидатот
Тони Тодоровски.
18. Одлука за комисија за оценка и одбрана на магистерски труд со
наслов „Инвестиции во човечките ресурси, како фактор за нивно
унапредување“ од кандидатот Росица Тошевска.
19. Одлука за комисија за оценка и одбрана на магистерски труд со
наслов Ефектите на глобализацијата врз менаџментот на човечките
ресурси од кандидатот Сашо Лазаровски.
20. Одлука за комисија за оценка и одбрана на магистерски труд со
наслов „Економските импликации на перењето пари“ од кандидатот
Никола Ефтимов.
21. Одлука за комисија за оценка и одбрана на магистерски труд од
кандидатот Љубинка Крстовска.
22. Одлука за комисија за оценка и одбрана на магистерски труд од
кандидатот Ивана Трендафилова.
23. Одлука за усвојување на извештај за оценка на магистерски труд и
закажување на датум за одбрана на кандидатот Јасминка Стојанова.
24. Одлука за усвојување на извештај за оценка на магистерски труд и
закажување на датум за одбрана на кандидатот Јулијана Џамбазова
Ташкова.
25. Одлука за усвојување на извештај за оценка на магистерски труд и
закажување на датум за одбрана на кандидатот Росана Иванова.
26. Одлука за усвојување на извештај за оценка на магистерски труд и
закажување на датум за одбрана на кандидатот Стаменка Џорлева.
27. Разгледување на барања од студенти
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Дневниот ред беше едногласно усвоен
ТОЧКА 1 Усвојување на записници од 85. седница на ННС.
Записникот од 85. седница на ННС со мала корекција Крсте Шајноски
и Александар Костадиновски да бидат избришани е усвоен едногласно.
ТОЧКА 2. Одлучување по приговор на Одлука поднесен од доц.
д-р Александар Костадиновски.
На членовите на ННС и беше доставен и приговорот и извештајот
од формираната комисија која се произнесе по приговорот и со 10 гласа
против ниту 1 глас за и 1 воздржан приговорот беше одбиен.
ТОЧКА 3. Одлучување по приговор на Одлука поднесен од доц.
д-р Крсте Шајноски.
На членовите на ННС им беше доставен и приговорот и извештајот
од формираната комисија која се произнесе по приговорот и со 1 гласа
против ниту 1 глас за и 1 воздржан приговорот беше одбиен
ТОЧКА 4 Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Финансии.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Финансии.
ТОЧКА 5 Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Банкарство
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Банкарство.
ТОЧКА 6 - Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Маркетинг.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Маркетинг.
ТОЧКА 7 - Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Економска теорија.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Економска теорија.
ТОЧКА 8 - Одлука за утврдување на кандидати пријавени
на конкурс за извор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Сметководство.
Наставно-научниот совет на Економски факултет утврди дека на овој
конкурс се пријавени две кандидатки од кои само едната, Благица Колева,
ја има доставено комплетната , додека другата кандидатка нема комплетна
документација и нема да биде разгледувана на рецензирање.
ТОЧКА 9 - Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изготвување на реферат за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Сметковоство.
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Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување на
реферат за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Сметковоство и тоа во состав:
- Билјана Ангелова,
- Јанка Димитрова,
- Лилјана Конеска.
ТОЧКА 10 Одлука за промена на комисии за плагијати на
Економски факултет.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за промена на комисии за плагијати на Економски факултет.
ТОЧКА 11 Одлука за пријава на тема на магистерски труд
со наслов „Долгорочни извори на финансирање на бизнисот“ од
кандидатот Влатко Величков.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Долгорочни
извори на финансирање на бизнисот“ од кандидатот Влатко Величков.
ТОЧКА 12 Одлука за пријава на тема на магистерски труд со
наслов „Организациските конфликти во функција на зголемување на
организациските перформанси“ од кандидатот Верица Митева.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Организациските
конфликти во функција на зголемување на организациските перформанси“
од кандидатот Верица Митева.
ТОЧКА 13 Одлука за пријава на тема на магистерски труд со
наслов „Структурните и развојните фондови во ЕУ“ од кандидатот
Емилија Попова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Структурните
и развојните фондови во ЕУ“ од кандидатот Емилија Попова.
ТОЧКА 14 Одлука за пријава на тема на магистерски труд со
наслов „Фактори кои влијаат на растот на малите претпријатија“ од
кандидатот Мери Карчова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Фактори кои
влијаат на растот на малите претпријатија“ од кандидатот Мери Карчова.
ТОЧКА 15 Одлука за пријава на тема на магистерски труд од
кандидатот Александра Начкова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за пријава на тема на магистерски труд од кандидатот Александра
Начкова.
ТОЧКА 16 Одлука за пријава на тема на магистерски труд од
кандидатот Влатко Алексовски.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за пријава на тема на магистерски труд од кандидатот Влатко
Алексовски
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ТОЧКА 17 Одлука за пријава на тема на магистерски труд од
кандидатот Тони Тодоровски.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за пријава на тема на магистерски труд од кандидатот Тони
Тодоровски
ТОЧКА 18
Одлука за комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Инвестиции во човечките ресурси, како
фактор за нивно унапредување“ од кандидатот Росица Тошевска.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за комисија за оценка и одбрана на магистерски труд со наслов
„Инвестиции во човечките ресурси, како фактор за нивно унапредување“
од кандидатот Росица Тошевска и тоа во состав:
- Јанка Димитрова,
- Еленица Софијанова,
- Трајко Мицески.
ТОЧКА 19 Одлука за комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Ефектите на глобализацијата врз
менаџментот на човечките ресурси“ од кандидатот Сашо Лазаровски.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за комисија за оценка и одбрана на магистерски труд со наслов
„Ефектите на глобализацијата врз менаџментот на човечките ресурси“ од
кандидатот Сашо Лазаровски и тоа во состав:
- Круме Николоски,
- Весна Горгиева Свртинов,
- Трајко Мицески.
ТОЧКА 20 Одлука за комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Економските импликации на перењето
пари“ од кандидатот Никола Ефтимов.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за комисија за оценка и одбрана на магистерски труд со наслов
„Економските импликации на перењето пари“ од кандидатот Никола
Ефтимов и тоа во состав:
- Трајко Мицески,
- Виолета Маџова,
- Ристо Фотов.
ТОЧКА 21 Одлука за комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд од кандидатот Љубинка Крстовска.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за комисија за оценка и одбрана на магистерски труд од кандидатот
Љубинка Крстовска и тоа во состав:
- Ристе Темјановски,
- Оливера Трајковска Георгиева,
- Трајко Мицески.
ТОЧКА 22 Одлука за комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд од кандидатот Ивана Трендафилова
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Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за комисија за оценка и одбрана на магистерски труд од кандидатот
Ивана Трендафилова и тоа во состав:
- Ристо Фотов,
- Еленица Софијанова,
- Трајко Мицески.
ТОЧКА 23 Одлука за усвојување на извештај за оценка на
магистерски труд и закажување на датум за одбрана на кандидатот
Јасминка Стојанова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на извештај за оценка на магистерски труд и
закажување на датум за одбрана на кандидатот Јасминка Стојанова и тоа
на 8.10.2014 во 13.30 часот.
ТОЧКА 24 Одлука за усвојување на извештај за оценка на
магистерски труд и закажување на датум за одбрана на кандидатот
Јулијана Џамбазова Ташкова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на извештај за оценка на магистерски труд и
закажување на датум за одбрана на кандидатот Јулијана Џамбазова
Ташкова и тоа на 13.10.2014 во 13 часот.
ТОЧКА 25 Одлука за усвојување на извештај за оценка на
магистерски труд и закажување на датум за одбрана на кандидатот
Росана Иванова
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на извештај за оценка на магистерски труд и
закажување на датум за одбрана на кандидатот Росана Иванова и тоа на
15.10.2014 во 10 часот.
ТОЧКА 26 Одлука за усвојување на извештај за оценка на
магистерски труд и закажување на датум за одбрана на кандидатот
Стаменка Џорлева
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на извештај за оценка на магистерски труд и
закажување на датум за одбрана на кандидатот Стаменка Џорлева и тоа на
8.10.2014 во 11 часот.
ТОЧКА 27 Разгледување на барања од студенти.
Беа разгледани повеќе барања од студенти и тоа од прв и втор циклус
и донесени повеќе одлуки и тоа:
–
–
–
–
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Втор циклус:
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Владимир
Лазаревски втор циклус на студии.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Мане Манев
втор циклус на студии.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Ана Магдиќ Хаџи Тошев.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Благој Димитров.

Годишен извештај

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Горан Миловски.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Даниела Папарова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Евгенија Маџова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Елена Темелковска.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Елена Цветковска.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Ивана Петрова Голубова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Ивица Костадинов.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Маја Давидовска.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Миле Ефтимов.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Наташа Никовска.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Оливер Илиев.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Сања Здравева.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Силвана Гавриловска.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Татјана Ѓоргиевска
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Татјана Макаренкова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Тони Тодоровски.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Фросина Николиќ.
Прв цилус на студии:
Одлука за корекција на Одлука за Билјана Пеловска.
Одлука за мирување од Верица Делегова.
Одлука за мирување од Јасна Величковска.
Одлука за префрлување од единица на единица за Елена Доневска.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Јане Мишев.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Љубинка Гошева.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Мери Трајкова.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Расим Исинов.
Предлог одлука до комисија за финансии за Катерина Тушева.
87. седница
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1. Усвојување на записници од 86. седница на ННС.
2. Одлука за дополнување на Одлуката за покриеност на настава на
Економски факултет за учебна 2014/2015.
3. Одлука за ангажирање на стручњаци од праксата за предметот Спорт
и спортски активности.
4. Одлука за ангажирање на визитинг професори на Економски
факултет.
5. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната област Сметковоство и Финансии.
6. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
„Франшизингот и лизингот во поддршка на развојот на малите
претпријатија“ од кандидатот Наталија Стоимилова.
7. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Менаџирањето со човечките ресурси со
акцент на нивното мотивирање за подигнување на перформансите во
работењето во МВР“ од кандидатот Октај Готак.
8. Одлука за усвојување на рецензија на скрипта од доц. д-р Весна
Георгиева Свртинов објавена во Универзитетски билтен бр. 133.
9. Одлука за определување на рецензенти на практикум Ревизија од доц.
д-р Јанка Димитрова.
10. Одлука за Научен проект на кој носител е проф. д-р Ристо Фотов.
11. Одлука за Научен проект на кој носител е проф. д-р Еленица
Софијанова.
12. Одлука за определување на датум за одбрана на магистерски труд на
кандидатот Грозда Костадинова.
13. Одлука за оправданост на дисперзираните студии на Економски
факултет.
14. Разгледување на барања од студенти.
Дневниот ред беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 1 Усвојување на записници од 86. седница на ННС.
Записникот од 86. седница на ННС е усвоен едногласно.
ТОЧКА 2. Одлука за дополнување на Одлуката за покриеност на
настава на Економски факултет за учебна 2014/2015.
Поради ново избраните доценти потребно беше да се донесе одлука
за дополнување на Одлуката за покриеност на настава на Економски
факултет за учебна 2014/2015 со предметите кои тие ќе ги предаваат па
ННС на Економски факултет донесе едногласна Одлука за дополнување
на Одлуката за покриеност на настава на Економски факултет за учебна
2014/2015.
ТОЧКА 3. Одлука за ангажирање на стручњаци од праксата за
предметот Спорт и спортски активности.
Бидејќи Економскиот факултет е дисперзиран на повеќе локации
ННС на Економски факултет донесе едногласна Одлука за ангажирање на
стручњаци од праксата за предметот Спорт и спортски активности и тоа
за градовите Кочани, Скопје и Струмица.

914

Годишен извештај

ТОЧКА 4 Одлука за ангажирање на визитинг професори на
Економски факултет.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за ангажирање на визитинг професор на Економски факултет
и тоа Мирослав Лутовац од Универзитетот Сингидунум од Белград Р.
Србија.
ТОЧКА 5 Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Сметковоство
и Финансии.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научната област Сметковоство и Финансии по
објаснување на деканот дека се работи за конкурс за колешката доц. д-р
Оливера Трајковска Горгиева.
ТОЧКА 6 - Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд
со наслов „Франшизингот и лизингот во поддршка на развојот на
малите претпријатија“ од кандидатот Наталија Стоимилова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов „Франшизингот
и лизингот во поддршка на развојот на малите претпријатија“ од кандидатот
Наталија Стоимилова.
ТОЧКА 7 - Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд со наслов „Менаџирањето со човечките ресурси
со акцент на нивното мотивирање за подигнување на перформансите
во работењето во МВР“ од кандидатот Октај Готак.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Менаџирањето со човечките ресурси со акцент на нивното
мотивирање за подигнување на перформансите во работењето во МВР“ од
кандидатот Октај Готак и тоа во состав:
- проф. д-р Еленица Софијанова,
- проф. д-р Круме Николоски,
- проф. д-р Трајко Мицески.
ТОЧКА 8 - Одлука за усвојување на рецензија на скрипта од доц.
д-р Весна Георгиева Свртинов објавена во Универзитетски билтен бр.
133.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на рецензија на скрипта од доц. д-р Весна Георгиева
Свртинов објавена во Универзитетски билтен бр. 133.
ТОЧКА 9 - Одлука за определување на рецензенти на практикум
Ревизија од доц. д-р Јанка Димитрова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за определување на рецензенти на практикум Ревизија од доц. д-р
Јанка Димитрова.
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ТОЧКА 10 Одлука за Научен проект на кој носител е проф. д-р
Ристо Фотов.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање и финансирање на Научен проект на кој носител е
проф. д-р Ристо Фотов..
ТОЧКА 11 Одлука за Научен проект на кој носител е проф. д-р
Еленица Софијанова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање и финансирање на Научен проект на кој носител е
проф. д-р Еленица Софијанова.
ТОЧКА 12 Одлука за определување на датум за одбрана на
магистерски труд на кандидатот Грозда Костадинова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за определување на датум за одбрана на магистерски труд на
кандидатот Грозда Костадинова и тоа одбраната да се биде на 5.11.2014
година во 12 часот
ТОЧКА 13 Одлука за оправданост на дисперзираните студии на
Економски факултет.
Деканот објасни дека има спремано детален приказ на уписите на
Економски факултет од 2011 па наваму каде може да се детално утврди
дека освен Струмица, Скопје и Штип на другите места има тенденција на
опаѓање или па воопшто нема интерес за запишување на студенти па затоа
потребно е да се донесе ваква одлука се со цел да се препрати до МОН за
од наредната година при изработка на конкурсот да се има предвид на овие
податоци затоа ННС на Економски факултет донесе едногласна Одлука за
оправданост на дисперзираните студии на Економски факултет.
ТОЧКА 14 Разгледување на барања од студенти.
Беа разгледани повеќе барања од студенти и тоа од прв и втор циклус
и донесени повеќе одлуки и тоа:
–
–
–
–
–
–
–
–
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Втор циклус:
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Адријана Здравкова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Андријана Неделковска.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Андријана Поповска.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Анџела Доневска.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Весна Денчова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Даниел Гелевски.
ОДЛУКА .ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Илин Корубин.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Ирена Стојановска.

Годишен извештај

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Маја Нехтенин.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Милена Заовска.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Цветанка Нејковска.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Адријана Постолова со казна.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Адријана Постолова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Ана Радеска.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Горан Китановски.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Даница Китанова.
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Соња Златкова.
Прв цилус на студии:
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Викторија
Алтанџиева.
Одлука за мирување од Бојан Аврамовски.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Андреј Бошески.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Драгана
Димовска.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Ивана
Димитрова.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Марија
Атанасова.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Марија
Симевска.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Мери Трајкова.
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Никола Иванов.
ОДЛУКА ЗА промена на ментор за Адријана Јанкулоска.
ОДЛУКА ЗА промена на ментор за Ивана Георгиева.
ОДЛУКА ЗА промена на ментор за Томчо Рингачев.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Весна Матиничарова.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Дијана Николова.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Драгана Димовска.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Зана Наковска.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Кристијан Стоилковски.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Марија Атанасова.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Никола Иванов.
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Стефан Рунчев.
Предлог одлука до комисија за финансии за Александар Стоилов.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Предлог одлука до комисија за финансии за Анита Ристова.
Предлог одлука до комисија за финансии за Ристе Колев.
ОДЛУКА ЗА корекција на тех. грешка Анета Попоски.
Одлука за одбивање на барање од Наташа Ристова.
Одлука за признавање на испити од Александра Теохарева.
Одлука за признавање на испити од Ана Насевска.
Одлука за признавање на испити од Горица Фотова втор циклус.
Одлука за признавање на испити од Елена Колева.
Одлука за признавање на испити од Зоран Ивановски.
Одлука за признавање на испити од Ивана Анчева.
Одлука за признавање на испити од Христина Серафимовска.

88. седница
1. Усвојување на записник од 87. седница на ННС.
2. Одлука за давање согласност за ангажирање на проф. д-р Трајко
Мицески на Научниот институт за тутун.
3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за оценка на скрипта
со наслов Економетрија со примена на Микрофит од д-р Трајко
Мицески, м-р Душко Јошески и м-р Костадинка Чабулева и оценка
на Практикум со наслов Практикум по економетрија од д-р Трајко
Мицески, м-р Костадинка Чабулева и м-р Душко Јошески.
4. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Сашо Лазаревски.
5. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Росица Тошевска.
6. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Ивана Трендафилова.
7. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Октај Готак.
8. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов „Примена
на правилна супервизија на човечките ресурси во угостителството
(со осврт на современиот свет) од кандидатот Ана Ѓоргова.
9. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
„Ликвидноста на компаниите – посебен осврт на кондиторската
индустрија во Република Македонија“ од кандидатот Невенка
Горгиева.
10. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
Современа менаџмент – контрола на храна како главен предуслов за
здравјето на човектот од кандидатот Илин Корубин.
11. Одлука за формирање на комисија за одбрана и оценка на магистерски
труд со наслов Основни карактеристики на менаџерите во туризмот
како профитен и образованието како непрофитен сектор од
кандидатот Огнен Алексоски.
12. Одлука за формирање на комисија за одбрана и оценка на магистерски
труд на кандидатот Билјана Герасимова.
13. Одлука за формирање на комисија за одбрана и оценка на магистерски
труд на кандидатот Благоја Иљов.
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14. Одлука за усвојување на рецензија објавена во билтен од доц. д-р
Јанка Димитирова и м-р Елена Веселинова.
15. Одлука за ангажирање на професор и асистент по предметот
Информатика на дисперзираните студии во Кочани.
16. Одлука за избор на рецензнти на скрипта од м-р Елена Веселинова
17. Одлука за одобрување на отсуство за д-р Љупчо Давчев поради
посета на меѓународна конференција.
18. Одлука за избор на ментори за студиски програми.
19. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд на кандидатот
Билјана Димовска.
20. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд на кандидатот
Наташа Стојанова.
21. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд на кандидатот
Павлинка Димитрова.
22. Разгледување на барања од студенти.
Дневниот ред беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 1 Усвојување на записник од 87. седница на ННС.
Записникот од 87. седница на ННС е усвоен едногласно.
ТОЧКА 2. Одлука за давање согласност за ангажирање на проф.
д-р Трајко Мицески на Научниот институт за тутун.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Трајко
Мицески на Научниот институт за тутун.
ТОЧКА 3. Одлука за формирање на рецензентска комисија
за оценка на скрипта со наслов „Економетрија со примена на
Микрофит“ од д-р Трајко Мицески, м-р Душко Јошески и м-р
Костадинка Чабулева и оценка на Практикум со наслов Практикум
по економетрија од д-р Трајко Мицески, м-р Костадинка Чабулева и
м-р Душко Јошески.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за формирање на рецензентска комисија за оценка на скрипта со
наслов „Економетрија со примена на Микрофит“ од д-р Трајко Мицески,
м-р Душко Јошески и м-р Костадинка Чабулева и оценка на практикум со
наслов Практикум по економетрија од д-р Трајко Мицески, м-р Костадинка
Чабулева и м-р Душко Јошески и тоа во состав:
- проф. д-р Ристо Фотов,
- проф. д-р Татјана Пачемска,
- доц. д-р Оливера Горгиева Трајковска.
ТОЧКА 4 Одлука за усвојување на извештај и закажување
на датум за одбрана на магистерски труд од кандидатот Сашо
Лазаревски.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана на
магистерски труд од кандидатот Сашо Лазаревски и тоа одбраната да се
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одржи на 26.11.2014 во 10 часот.
ТОЧКА 5 Одлука за усвојување на извештај и закажување на
датум за одбрана на магистерски труд од кандидатот Росица Тошевска.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана на
магистерски труд од кандидатот Росица Тошевска и тоа одбраната да се
одржи на 26.11.2014 во 12 часот.
ТОЧКА 6 Одлука за усвојување на извештај и закажување
на датум за одбрана на магистерски труд од кандидатот Ивана
Трендафилова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана на
магистерски труд од кандидатот Ивана Трендафилова и тоа одбраната да
се одржи на 1.12.2014 во 11 часот.
ТОЧКА 7 - Одлука за усвојување на извештај и закажување на
датум за одбрана на магистерски труд од кандидатот Октај Готак.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана на
магистерски труд од кандидатот Октај Готак и тоа одбраната да се одржи
на 27.11.2014 во 10 часот.
ТОЧКА 8 - Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд
со наслов „Примена на правилна супервизија на човечките ресурси
во угостителството (со осврт на современиот свет“ од кандидатот Ана
Ѓоргова
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов „Примена на
правилна супервизија на човечките ресурси во угостителството со осврт
на современиот свет) од кандидатот Ана Ѓоргова.
ТОЧКА 9 - Одлука за прифаќање на тема на магистерски
труд со наслов „Ликвидноста на компаниите – посебен осврт на
кондиторската индустрија во Република Македонија“ од кандидатот
Невенка Горгиева.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов „Ликвидноста
на компаниите – посебен осврт на кондиторската индустрија во Република
Македонија“ од кандидатот Невенка Горгиева.
ТОЧКА 10 Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд
со наслов Современа менаџмент – контрола на храна како главен
предуслов за здравјето на човектот од кандидатот Илин Корубин
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов Современа
менаџмент – контрола на храна како главен предуслов за здравјето на
човектот од кандидатот Илин Корубин.
ТОЧКА 11 Одлука за формирање на комисија за одбрана и
оценка на магистерски труд со наслов „Основни карактеристики
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на менаџерите во туризмот како профитен и образованието како
непрофитен сектор“ од кандидатот Огнен Алексоски
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за формирање на комисија за одбрана и оценка на магистерски
труд со наслов „Основни карактеристики на менаџерите во туризмот како
профитен и образованието како непрофитен сектор“ од кандидатот Огнен
Алексоски и тоа во состав:
- доц. д-р Весна Георгиева Свртинов,
- проф. д-р Трајко Мицески,
- проф. д-р Круме Николоски.
ТОЧКА 12 Одлука за формирање на комисија за одбрана и
оценка на магистерски труд на кандидатот Билјана Герасимова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за формирање на комисија за одбрана и оценка на магистерски труд
со наслов „Стресот и неговото влијание врз ефективноста во работењето“
на кандидатот Билјана Герасимова и тоа во состав:
- д-р Оливера Горгиева Трајковска – претседател;,
- проф. д-р Ристо Фотов – член,
- проф. д-р Трајко Мицески – член ментор.
ТОЧКА 13 Одлука за формирање на комисија за одбрана и
оценка на магистерски труд на кандидатот Благоја Иљов
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за формирање на комисија за одбрана и оценка на магистерски
труд со наслов „Персоналниот данок на доход во современите држави и во
Р.Македонија“ од кандидатот Благоја Иљов и тоа во состав:
– доц. д-р Стеван Габер – претседател;
– доц. д-р Оливера Горгиева Трајковска – член,
– проф. д-р Живко Атанасовски– член ментор.
ТОЧКА 14 Одлука за усвојување на рецензија објавена во билтен
од доц. д-р Јанка Димитирова и м-р Елена Веселинова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на рецензија објавена во Билтен од доц. д-р Јанка
Димитирова и м-р Елена Веселинова.
ТОЧКА 15 Одлука за ангажирање на професор и асистент по
предметот Информатика на дисперзираните студии во Кочани.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за ангажирање на професор и асистент по предметот Информатика
на дисперзираните студии во Кочани
ТОЧКА 16 Одлука за избор на рецензнти на скрипта од м-р
Елена Веселинова
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе
едногласна Одлука за избор на рецензнти на скрипта од м-р Елена
Веселинова и тоа во состав:
– проф. д-р Љубомир Дракулевски,
– проф. д-р Трајко Мицески.
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ТОЧКА 17 Одлука за одобрување на отсуство за д-р Љупчо
Давчев поради посета на меѓународна конференција.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за одобрување на отсуство за д-р Љупчо Давчев поради посета на
меѓународна конференција.
ТОЧКА 18 Одлука за избор на ментори за студиски програми.
Деканот на Економски факултет објасни дека ова е наложено
од Ректоратот дека на секоја студиска програма мора да има ментор
кој директно од студентите ќе ги дознава проблемите и директно ќе ги
презентира на Деканската управа. Наставно-научниот совет на Економски
факултет донесе едногласна Одлука за избор на ментори за студиски
програми.
ТОЧКА 19 Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд
на кандидатот Билјана Димовска.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд на кандидатот Билјана
Димовска со наслов Компаративна анализа на фондовите за ризичен
капитал и хеџ фондовите.
ТОЧКА 20 Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд
на кандидатот Наташа Стојанова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд на кандидатот Наташа
Стојанова со наслов „Онлајн маркетинг во време на брзи промени на
глобалните пазари“.
ТОЧКА 21 Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд
на кандидатот Павлинка Димитрова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд на кандидатот Павлинка
Димитрова со наслов „Професионално однесување и етика на ревизорите
во Република Македонија“.
ТОЧКА 22 Разгледување на барања од студенти.
Беа разгледани повеќе барања од студенти и тоа од прв и втор циклус
и донесени повеќе одлуки и тоа:
–
–
–
–
–
–
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Втор циклус:
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Александра Атанасова;
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Анета Иванова;
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Анета Пејова;
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Бисера Данилова;
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Бобан Даскалов;
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Владимир Цикарски;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Јасмина Зафирова;
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Наташа Мојсовска Кузмановска со казна;
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Наташа Мојсовска Кузмановска;
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Радица Јованова;
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Роберт Трајковски;
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Сања Панова;
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Симона Денков;
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Срџан Руждиќ;
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Трајан Коцев со казна;
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Трајан Коцев.
Прв цилус на студии:
Одлука за мирување од Давид Аризанков;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Анита
Димитрова;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Аница
Димитрова;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Верица
Јованикова;
Одлука за признавање на испити Дарко Бошковски;
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Ангела Јованова;
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Дашнин Рушити;
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Ерда Абдул;
Предлог одлука до комисија за финансии за Иле Илиевски;
Предлог одлука до комисија за финансии за Катерина Мицевска;
Предлог одлука до комисија за финансии за Марија Ѓорѓиева;
Предлог одлука до комисија за финансии за Томчо Рингачев.

90. седница
1. Усвојување на записник од 89. седница на ННС.
2. Поединечни одлуки за примање на кандидати на втор циклус на
студии.
3. Давање на мислење (предлози) по однос на допис добиен од
Министерство за образование во врска со државниот испит (екстерно
тестирање).

923

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

4. Одлука за промена на ментор на магистерски труд за кандидатот
Миле Ефтимов.
5. Одлука за усвојување на проект на кој носител е проф. д-р Круме
Николоски.
6. Одлука за усвојување на рецензија за практикум ревизија од д-р Јанка
Димитрова објавена во билтен.
7. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд на кандидатот Никола Ефтимов.
8. Барања од студенти.
Дневниот ред беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 1 Усвојување на записник од 89. седница на ННС.
Записникот од 90. седница на ННС е усвоен едногласно.
ТОЧКА 2. Поединечни одлуки за примање на кандидати на втор
циклус на студии.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
одлуки за примање на кандидати на втор циклус на студии.
ТОЧКА 3. Давање на мислење (предлози) по однос на допис
добиен од Министерство за образование во врска со државниот испит
(екстерно тестирање).
Деканот на Економски факултет им објасни на сите членви на ННС
дека е стигнат допис од министерство за образование каде бараат од
факултетот да се произнесеме во врска со воведување на државен испит.
Имено, генерален став на сите членови на ННС е дека ваков испит доколку
би се вовел треба да се полага 4-та година, а не втора и четврта година, и
конкретно да се дефинираат по кои учебници бидејќи секој професор има
за право да бира по кој материјал ќе учат студентите на неговиот предмет.
ТОЧКА 4 Одлука за промена на ментор на магистерски труд за
кандидатот Миле Ефтимов.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за промена на ментор на магистерски труд за кандидатот Миле
Ефтимов, и тоа за нов ментор се определува доц. д-р Оливера Трајковска
Георгиева.
ТОЧКА 5 Одлука за усвојување на проект на кој носител е проф.
д-р Круме Николоски.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на проект на кој носител е проф. д-р Круме
Николоски.
ТОЧКА 6 - Одлука за усвојување на рецензија за практикум
ревизија од д-р Јанка Димитрова објавена во билтен.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на рецензија за практикум ревизија од д-р Јанка
Димитрова објавена во билтен.
ТОЧКА 7 - Одлука за усвојување на извештај и закажување
на датум за одбрана на магистерски труд на кандидатот Никола
Ефтимов.

924

Годишен извештај

Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана на
магистерски труд на кандидатот Никола Ефтимов и тоа одбраната да се
одржи на 23.12.2014 во 10 часот.
ТОЧКА 8 Разгледување на барања од студенти.
Прв циклус на студии:
Одлука за корекција на одлука за Магдалена Сарафимова.
Одлука за промена на статус Александар Поп Стојанов.
91. седница
1. Усвојување на записник од 90. седница на ННС.
2. Одлука за усвојување на рецензии објавени во билтен за скрипта и
практикум од д-р Елена Веселинова.
3. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната област Менаџмент системи.
4. Одлука за промена на координатор за објавување на меѓународно
списание на Економски факултет.
5. Одлука за уредувачки одбор на меѓународно списание кое ќе го издава
Економски факултет – Штип.
6. Одлука за определување на рецензенти на Универзитетски учебник
од д-р Круме Николоски и д-р Дарко Лазаров.
7. Одлука за запишување на Дафина Ристова на втор циклус на студии
на Економски факултет со полагање на диференцијални испити.
8. Барање за согласност за ангажман на доц. д-р Весна Георгиева
Свртинов од Економски институт при Универзитет Кирил и Методиј
– Скопје.
9. Барања од студенти.
Дневниот ред беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 1 Усвојување на записник од 90. седница на ННС.
Записникот од 90. седница на ННС е усвоен едногласно.
ТОЧКА 2. Одлука за усвојување на рецензии објавени во билтен
за скрипта и практикум од д-р Елена Веселинова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на рецензии објавени во билтен за скрипта и
практикум од д-р Елена Веселинова.
ТОЧКА 3. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Менаџмент
системи.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научната област Менаџмент системи.
ТОЧКА 4 Одлука за промена на координатор за објавување на
меѓународно списание на Економски факултет.
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Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за промена на координатор за објавување на меѓународно списание
на Економски факултет и тоа од доц. д-р Весна Георгиева Свртинов
која повеќе не е вработен професор на Економски факултет – Штип се
заменува со доц. д-р Тамара Јованов Марјанова.
ТОЧКА 5 Одлука за уредувачки одбор на меѓународно списание
кое ќе го издава Економски факултет – Штип.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за уредувачки одбор на меѓународно списание кое ќе го издава
Економски факултет – Штип и тоа во состав:
Јово Атељевич, д-р вонреден професор, Мехмет Хусеин Билгин,
професор д-р, Николаос Хурволиадис, д-р, вонреден професор, Сузана
Стефановиќ, д-р вонреден професор, Миленко Поповиќ, професор,
Александар Ганчев, проф. д-р вонреден професор, Христо Георгиев
Сирашки, д-р доц. Ристе Темјановски, д-р вонреден професор, Оливера
Георгиева - Трајковска, д-р вонреден професор, Тамара Јованов Марјанова,
д-р доцент.
ТОЧКА 6 - Одлука за определување на рецензенти на
Универзитетски учебник од д-р Круме Николоски и д-р Дарко
Лазаров.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за определување на рецензенти на Универзитетски учебник од д-р
Круме Николоски и д-р Дарко Лазаров и тоа во состав:
- Миленко Поповиќ,
- Методија Стојков,
- Трајко Мицески.
ТОЧКА 7 - Одлука за запишување на Дафина Ристова на втор
циклус студии на Економски факултет со полагање на диференцијални
испити.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за запишување на Дафина Ристова на втор циклус студии на
Економски факултет со полагање на диференцијални испити.
ТОЧКА 8 Барање за согласност за ангажман на доц. д-р Весна
Георгиева Свртинов од Економски институт при Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“– Скопје
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за поднесување на Барање за согласност за ангажман на доц. д-р
Весна Георгиева Свртинов од Економски институт при Универзитет „Св.
Кирил и Методиј “– Скопје.
ТОЧКА 8 Разгледување на барања од студенти.
Беа разгледани повеќе барања од студенти од прв и втор циклус на
студии и беа донесени следниве одлуки:
–
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–

–
–
–
–

ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Никола Капсал.
Прв циклус на студии:
ОДЛУКА ЗА промена на ментор за Александар Бојковски.
ОДЛУКА ЗА промена на ментор за Кире Трајков.
Предлог одлука до комисија за финансии за Катерина Тушева.
Предлог одлука до комисија за финансии за Маја Бојаџиева.

92. седница
1. Усвојување на записник од 91. седница на ННС.
2. Одлука за утврдување на кандидати пријавени на конкурс за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
Сметководство и Финансии.
3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување
на реферат за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Сметководство и Финансии.
Дневниот ред беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 1 Усвојување на записник од 91. седница на ННС.
Записникот од 91. седница на ННС е усвоен едногласно.
ТОЧКА 2. Одлука за утврдување на кандидати пријавени на
конкурс за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Сметководство и Финансии.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за утврдување на кандидати пријавени на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Сметководство и
Финансии.
ТОЧКА 3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изготвување на реферат за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Сметководство и Финансии.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување на
реферат за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Сметководство и Финансии и тоа во состав:
- проф. д-р Пеце Николовски - претседател - област Сметководство,
- проф. д-р Ристо Фотов - област Финансии,
- проф. д-р Лилјана Конеска – област Сметководство.
93. седница
1. Усвојување на записник од 92. седница на ННС.
2. Одлука за определување на членови на ННС на Економски факултет
за летен семестар 2014/2015.
3. Одлука за определување на број на студенти кои ќе се запишат на
Економски факултет во учебната 2015/2016 година за прв, и трет
циклус на студии.
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4. Одлука за формирање на рецензентска комисија за оценка на учебник
со наслов Меѓународен транспорт и шпедиција од авторите проф. д-р
Ристе Темјановски и доц. д-р Драшко Атанасоски.
5. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
„Претприемништво и локален економски развој“ од кандидатот
Анета Иванова.
6. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
„Монетарната политика на таргетирање на девизниот курс на денарот
во развојот на Република Македонија“ од кандидатот Сања Панова.
7. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
„Систем на поддршка на развојот на мали и средни претпријатија“ од
кандидатот Горица Фотова.
8. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Благоја Иљов.
9. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Лилјана Златкова.
10. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Билјана Герасимова.
11. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Факторите кои влијаат на растот на малите
претпријатија“ од кандидатот Мери Карчова
12. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Управување со кредитен ризик кај комерцијалното
банкарство“ од кандидатот Маја Карчова.
13. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Примената на маркетинг менаџмент во банкарскиот
сектор – со посебен осврт на Комерцијална банка“ од кандидатот
Емица Штериева Аралампиевска.
14. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Маркетингот како функција и користење на
промоцијата како маркетинг тактика за создавање профит и
позитивен имиџ за компаниите“ од кандидатот Влатко Алексовски.
15. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд од кандидатот Миле Ефтимов.
16. Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната област Меѓународна економија.
17. Барања од студенти.
Дневниот ред беше едногласно усвоен
ТОЧКА 1 Усвојување на записник од 92. седница на ННС.
Записникот од 92. седница на ННС е усвоен едногласно.
ТОЧКА 2.Одлука за определување на членови на ННС на Економски
факултет за летен семестар 2014/2015.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе
едногласна Одлука за определување на членови на ННС на Економски
факултет за летен семестар 2014/2015.
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ТОЧКА 3. Одлука за определување на број на студенти кои ќе се
запишат на Економски факултет во учебната 2015/2016 година за прв и
трет циклус на студии.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе
едногласна Одлука за определување на број на студенти кои ќе се
запишат на Економски факултет во учебната 2015/2016 година за прв
и трет циклус на студии.
ТОЧКА 4 Одлука за формирање на рецензентска комисија за оценка
на учебник со наслов Меѓународен транспорт и шпедиција од авторите
проф. д-р Ристе Темјановски и доц. д-р Драшко Атанасоски.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе
едногласна Одлука за формирање на рецензентска комисија за оценка
на учебник со наслов „Меѓународен транспорт и шпедиција“ од
авторите проф. д-р Ристе Темјановски и доц. д-р Драшко Атанасоски
и тоа во состав“
- проф. д-р Ристо Фотов,
- проф. д-р Милан Илиевски.
ТОЧКА 5 Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со
наслов „Претприемништво и локален економски развој“ од кандидатот
Анета Иванова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе
едногласна Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд
со наслов „Претприемништво и локален економски развој“ од
кандидатот Анета Иванова.
ТОЧКА 6 - Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со
наслов „Монетарната политика на таргетирање на девизниот курс на
денарот во развојот на Република Македонија“ од кандидатот Сања
Панова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе
едногласна Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со
наслов „Монетарната политика на таргетирање на девизниот курс на
денарот во развојот на Република Македонија“ од кандидатот Сања
Панова.
ТОЧКА 7 - Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со
наслов „Систем на поддршка на развојот на мали и средни претпријатија“
од кандидатот Горица Фотова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе
едногласна Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд
со наслов „Систем на поддршка на развојот на мали и средни
претпријатија“ од кандидатот Горица Фотова.
ТОЧКА 8 Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум
за одбрана на магистерски труд од кандидатот Благоја Иљов.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе
едногласна Одлука за усвојување на рецензија и закажување на
датум за одбрана на магистерски труд од кандидатот Благоја Иљов
на 3.2.2015 г
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ТОЧКА 9 Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум
за одбрана на магистерски труд од кандидатот Лилјана Златкова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе
едногласна Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум
за одбрана на магистерски труд од кандидатот Лилјана Златкова и
тоа одбраната да се одржи на 9.2.2015 г.
ТОЧКА 10 Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум
за одбрана на магистерски труд од кандидатот Билјана Герасимова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе
едногласна
Одлука за усвојување на рецензија и закажување
на датум за одбрана на магистерски труд од кандидатот Билјана
Герасимова и тоа одбраната да се одржи на 4.2.2015.
ТОЧКА 11 Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Факторите кои влијаат на растот на малите
претпријатија“ од кандидатот Мери Карчова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе
едногласна Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд со наслов „Факторите кои влијаат на растот на
малите претпријатија“ од кандидатот Мери Карчова и тоа во состав:
- проф. д –р Ристе Темјановски,
- проф. д –р Трајко Мицески,
- проф. д-р Ристо Фотов.
ТОЧКА 12 Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд со наслов „Управување со кредитен ризик кај
комерцијалното банкарство“ од кандидатот Маја Карчова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе
едногласна Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд со наслов „Управување со кредитен ризик кај
комерцијалното банкарство“ од кандидатот Маја Карчова и тоа во
состав:
- доц. д-р Јанка Димитрова,
- доц. д –р Стеван Габер,
- доц. д-р Ристо Фотов.
ТОЧКА 13 Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд со наслов „Примената на маркетинг менаџмент
во банкарскиот сектор – со посебен осврт на Комерцијална банка“ од
кандидатот Емица Штериева Аралампиевска.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе
едногласна Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд со наслов „Примената на маркетинг менаџмент
во банкарскиот сектор – со посебен осврт на Комерцијална банка“ од
кандидатот Емица Штериева Аралампиевска и тоа во состав:
- доц. д-р Илија Груевски,
- проф. д-р Еленица Софијанова,
- проф. д-р Ристе Темјановски.
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ТОЧКА 14 Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд со наслов „Маркетингот како функција и користење
на промоцијата како маркетинг тактика за создавање профит и позитивен
имиџ за компаниите“ од кандидатот Влатко Алексовски.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе
едногласна Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд со наслов „Маркетингот како функција и
користење на промоцијата како маркетинг тактика за создавање
профит и позитивен имиџ за компаниите“ од кандидатот Влатко
Алексовски и тоа во состав:
- проф. д-р Круме Николоски,
- проф. д –р Трајко Мицески,
- проф. д-р Ристе Темјановски
ТОЧКА 15 Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд од кандидатот Миле Ефтимов.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе
едногласна Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд од кандидатот Миле Ефтимов и тоа во состав:
- проф. д-р Ристе Темјановски,
- доц. д-р Јанка Димитрова,
- доц. д-р Оливера Трајковска Горгиева.
ТОЧКА 16 Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област меѓународна
економија.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе
едногласна Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Меѓународна
економија.
ТОЧКА 17 Разгледување на барања од студенти.
Беа разгледани повеќе барања од студенти од прв и втор циклус
на студии и беа донесени следниве одлуки:
Втор циклус на студии:
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Дејан
Салтировски втор циклус.
Одлука за промена на ментор за Деница Михајлова.
Одлука за промена на ментор за Тања Арсова.
Прв циклус на студии:
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Виолета
Џекова.
Одлука за промена на статус Александар Бојаџиски.
Одлука за промена на статус Веца Стојанова.
Беа разгледани и прифатени и повеќе теми за изработка на
дипломски труд.
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94. седница
1. Усвојување на записници од 93. седница на ННС.
2. Одлука за утврдување на кандидати пријавени на конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Менаџмент системи.
3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за изработка на
реферат за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Менаџмент системи.
4. Одлука за промена на комисиите за плагијат на Економски
факултет.
5. Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов
„Распознавање на мобинг состојби и преземање активности за
нивно разрешување“ од кандидатот Невенка Делева.
6. Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Оценка
на оперативните и финансиските перформанси на компаниите,
со посебен осврт на ризичноста од вложувањата во хартии од
вредност“ од кандидатот Ивана Ивановска Рунтева.
7. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Влијанието на организациската
култура врз однесувањето на вработените“ од кандидатот Жељко
Симиќ.
8. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Трансформациското лидерство
како генератор на успехот на работењето“ од кандидатот Гоце
Јанкулоски.
9. Одлука за усвојување на табела за реализирани активности на
наставницити за 2014 година (ФРВ).
10. Одлука за корекција на покриеноста на настава за 2014/2015
година.
11. Одлука за усвојување на рецензија на скрипта и практикум од д-р
Трајко Мицески објавени во билтен излезен на 2.1.2015 година.
12. Одлука за број на студенти кои ќе се запишат на втор циклус на
студии на Економски факултет за учебната 2015/2016 година.
13. Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за
одбрана на магистерски труд на кандидатот Миле Ефтимов.
14. Разгледување на барања од студенти.
Дневниот ред беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 1 Усвојување на записник од 93. седница на ННС.
Записникот од 93. седница на ННС е усвоен со корекција дека на 93.
седница на ННС проф. д-р Круме Николоски неоправдано бил отсутен.
ТОЧКА 2. Одлука за утврдување на кандидати пријавени на
конкурс за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Менаџмент системи.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за утврдување на кандидати пријавени на конкурс за избор на
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еден наставник во сите звања за наставно-научната област Менаџмент
системи односно единствен кандидат пријавен на овој конкурс е д-р Елена
Веселинова.
ТОЧКА 3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изработка на реферат за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Менаџмент системи.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за формирање на рецензентска комисија за изработка на реферат
за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
Менаџмент системи и тоа во состав:
- проф. д-р Љубомир Дракулевски,
- проф. д-р Трајко Мицески,
- проф. д-р Ристо Фотов.
ТОЧКА 4 Одлука за промена на комисиите за плагијат на
Економски факултет.
Наставно-научниот совет на Економски факултет поради заминување
на некои од професорите мораше да ги промени комисиите за плагијат и
затоа донесе едногласна Одлука за промена на комисиите за плагијат на
Економски факултет.
ТОЧКА 5 Одлука за пријава на тема на магистерски труд со
наслов „Распознавање на мобинг состојби и преземање активности за
нивно разрешување“ од кандидатот Невенка Делева.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Распознавање
на мобинг состојби и преземање активности за нивно разрешување“ од
кандидатот Невенка Делева.
ТОЧКА 6 - Одлука за пријава на тема на магистерски труд со
наслов „ Оценка на оперативните и финансиските перформанси
на компаниите, со посебен осврт на ризичноста од вложувањата во
хартии од вредност“од кандидатот Ивана Ивановска Рунтева.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Оценка на
оперативните и финансиските перформанси на компаниите, со посебен
осврт на ризичноста од вложувањата во хартии од вредност“ од кандидатот
Ивана Ивановска Рунтева
ТОЧКА 7 - Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд со наслов „Влијанието на организациската
култура врз однесувањето на вработените“ од кандидатот Жељко
Симиќ.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Влијанието на организациската култура врз однесувањето
на вработените“ од кандидатот Жељко Симиќ и тоа во:
- проф. д-р Круме Николоски,
- проф. д-р Ристо Фотов,
- проф. д-р Трајко Мицески.
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ТОЧКА 8 Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд со наслов „Трансформациското лидерство како
генератор на успехот на работењето“ од кандидатот Гоце Јанкулоски
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Трансформациското лидерство како генератор на успехот
на работењето“ од кандидатот Гоце Јанкулоски и тоа во состав:
- проф. д-р Ристо Фотов,
- проф. д-р Круме Николоски,
- проф. д-р Трајко Мицески.
ТОЧКА 9 Одлука за усвојување на табела за реализирани
активности на наставницити за 2014 година (ФРВ).
Деканот на Економски факултет им ја презентираше не членовите
на ННС табелата која е разгледана од страна на деканот, продеканот и
секретарот на Факултетот и во која се констатира дека сите професори на
Економски факултет ги исполнуваат критериумите од најмалку 15 бода
за користење на правото на ФРВ, па затоа Наставно-научниот совет на
Економски факултет донесе едногласна Одлука за усвојување на табела за
реализирани активности на наставницити за 2014 година (ФРВ).
ТОЧКА 10 Одлука за корекција на покриеноста на настава за
2014/2015 година.
Поради заминување на некои од професорите на Економски
факултет и преголемата оптеретеност со дисперзираните студии мораше
да се направи корекција на покриеноста на студиите, па затоа Наставнонаучниот совет на Економски факултет донесе едногласна Одлука за
корекција на покриеноста на настава за 2014/2015 година.
ТОЧКА 11 Одлука за усвојување на рецензија на скрипта и
практикум од д-р Трајко Мицески објавени во Билтен излезен на
2.1.2015 година.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на рецензија на скрипта и практикум од д-р Трајко
Мицески, објавени во Билтен излезен на 2.1.2015 година.
ТОЧКА 12 Одлука за број на студенти кои ќе се запишат на втор
циклус студии на Економски факултет за учебната 2015/2016 година.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за број на студенти кои ќе се запишат на втор циклус на студии на
Економски факултет за учебната 2015/2016 година и тоа:
1.МБА 4+1
70 редовни 20 вонредни
2.МБА 3+2
20 редовни 10 вонредни
3. БАНКАРСТВО И ФИНАНСИИ
30 редовни 15 вонредни
4. ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ
30 редовни 15 вонредни
5. ЕКОНОМИЈА НА ЕВРОПСКА УНИЈА 20 редовни 10 вонредни
ТОЧКА 13 Одлука за усвојување на рецензија и закажување на
датум за одбрана на магистерски труд на кандидатот Миле Ефтимов.
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Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на рецензија и закажување на датум за одбрана на
магистерски труд на кандидатот Миле Ефтимов одбраната да се одржи на
2.3.2015 година.
ТОЧКА 14 Разгледување на барања од студенти.
Беа разгледани повеќе барања од студенти од прв циклус студии и беа
донесени следниве одлуки:
Прв циклус на студии:
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Марјан
Илиевски;
Одлука за промена на статус Методи Арсов;
Одлука за поништување на испит Сања Митева;
Предлог одлука до комисија за финансии за Христина Горгиева;
Одлука за промена на статус Катерина Митровска;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Иван Димески;
Одлука за поништување на испит Симона Стојанова.
95. седница
1. Усвојување на записник од 94. седница на ННС.
2. Одлука за избор на сенатори од Економски факултет.
3. Одлука за отсуство на доц. д-р Тамара Јованов Марјанова поради
престој во странство на основа на Еразмус програмата.
4. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за
одбрана на магистерски труд за кандидатот Мери Карчова.
5. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за
одбрана на магистерски труд за кандидатот Маја Карчова.
6. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за
одбрана на магистерски труд за кандидатот Емица Штериева
Аралампиевска.
7. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
„Монетарната политика на таргетирање на девизниот курс на
денарот во развојот на Република Македонија“ од кандидатот
Сања Панова.
8. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
„Привлекување на човечки ресурси во организациските субјекти“
од кандидатот Сања Петровска.
9. Разгледување на барања од студенти.
Дневниот ред беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 1 Усвојување на записник од 94. седница на ННС.
Записникот од 94. седница на ННС е усвоен едногласно.
ТОЧКА 2.Одлука за избор на сенатори од Економски факултет
По одржани избори со тајно гласање резултати:
- проф. д-р Трајко Мицески – 13 гласа;
- проф. д-р Круме Николоски – 12 гласа;
- проф. д-р Еленица Софијанова – 5 гласа.
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Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за избор на сенатори од Економски факултет и тоа се избираат
проф. д-р Трајко Мицески и проф. д-р Круме Николоски.
ТОЧКА 3 Одлука за отсуство на доц. д-р Тамара Јованов
Марјанова поради престој во странство врз основа на Еразмус
програмата.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за отсуство на доц. д-р Тамара Јованов Марјанова поради престој
во странство врз основа на Еразмус програмата.
ТОЧКА 4 Одлука за усвојување на извештај и закажување на
датум за одбрана на магистерски труд за кандидатот Мери Карчова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана на
магистерски труд за кандидатот Мери Карчова. Одбраната да се одржи на
16.3.2015 година (понеделник) со почеток 10.30 часот.
ТОЧКА 5 Одлука за усвојување на извештај и закажување
на датум за одбрана на магистерски труд за кандидатот Маја
Карчова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана на
магистерски труд за кандидатот Маја Карчова. Одбраната да се одржи на
ден 16.3.2015 година (понеделник) со почеток во 12 часот
ТОЧКА 6 Одлука за усвојување на извештај и закажување на
датум за одбрана на магистерски труд за кандидатот Емица Штериева
Аралампиевска.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд за кандидатот Емица Штериева Аралампиевска.
Одбраната да се одржи на ден 9.3.2015 година (понеделник) со почеток
во 11 часот.
ТОЧКА 7 Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со
наслов „Монетарната политика на таргетирање на девизниот курс на
денарот во развојот на Република Македонија“ од кандидатот Сања
Панова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов „Монетарната
политика на таргетирање на девизниот курс на денарот во развојот на
Република Македонија“ од кандидатот Сања Панова.
ТОЧКА 8 Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд
со наслов „Привлекување на човечки ресурси во организациските
субјекти“ од кандидатот Сања Петровска.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов „Привлекување
на човечки ресурси во организациските субјекти“ од кандидатот Сања
Петровска.
ТОЧКА 9 Разгледување на барања од студенти.
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Беа разгледани повеќе барања од студенти од прв циклус студии и беа
донесени следниве одлуки:
Прв циклус на студии:
Признавање на испити Александра Данилова;
Признавање на испити Даниела Савеска;
Одлука за поништување на испит Тања Младеновска;
Одлука за поништување на испит Тања Младеновска.
Втор циклус на студии:
Предлог-одлука до комисија за финансии за Александра Наќевска;
Предлог-одлука до комисија за финансии за Анета Пејова.
96. седница
1. Усвојување на записник од 95. седница на ННС.
2. Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Сметководство и финансии.
3. Одлука за ставање на студиските програми на кои нема запишано
студенти во мирување.
4. Одлука за усвојување на извештај од комисија и закажување
на датум за одбрана на магистерски труд на кандидатот Тања
Андонова.
5. Одлука за усвојување на извештај од комисија и закажување
на датум за одбрана на магистерски труд на кандидатот Влатко
Алексовски.
6. Одлука за усвојување на рецензија објавена во билтен од д-р
Ристе Темјановски.
7. Одлука за организационен одбор на меѓународно списание на
Економски факултет.
8. Разгледување на барања од студенти.
Дневниот ред беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 1 Усвојување на записник од 95. седница на ННС.
Записникот од 95. седница на ННС е усвоен едногласно.
ТОЧКА 2 Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Сметководство и финансии.
По презентирање од страна на деканот на Економски факултет дека
во материјалите за ННС односно во рефератот објавен во Универзитетски
билтен е предложена колешката Оливера Трајковска Ѓоргиева и кон
која беа упатени само пофални зборови ННС на Економски факултет
едногласно донесе Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Сметководство и финансии, односно Оливера
Трајковска Ѓоргиева да биде избрана во звање вонреден професор.
ТОЧКА 3. Одлука за ставање на студиските програми на кои
нема запишано студенти во мирување.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за ставање на студиските програми на кои нема запишано студенти
во мирување поради тоа што излегува во е-индекс дека на овие студиски
програми иако нема запишано студенти дека се непокриени со наставници.
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ТОЧКА 4 Одлука за усвојување на извештај од комисија и
закажување на датум за одбрана на магистерски труд на кандидатот
Тања Андонова..
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на извештај од комисија и закажување на датум за
одбрана на магистерски труд на кандидатот Тања Андонова, одбраната да
се одржи на ден 30.3.2015 година (понеделник) со почеток во 12 часот.
ТОЧКА 5 Одлука за усвојување на извештај од комисија и
закажување на датум за одбрана на магистерски труд на кандидатот
Влатко Алексовски.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на извештај од комисија и закажување на датум
за одбрана на магистерски труд на кандидатот Влатко Алексовски..
Одбраната да се одржи на ден 30.3.2015 година (понеделник) со почеток
во 10:30 часот
ТОЧКА 6 Одлука за усвојување на рецензија објавена во Билтен
од д-р Ристе Темјановски
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на рецензија објавена во Билтен од д-р Ристе
Темјановски.
ТОЧКА 7 - Одлука за организационен одбор на меѓународно
списание на Економски факултет.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за организационен одбор на меѓународно списание на Економски
факултет.
ТОЧКА 8 Разгледување на барања од студенти
Беа разгледани повеќе барања од студенти од прв циклус на студии и
беа донесени следниве одлуки:
Прв циклус на студии:
Корекција на техничка грешка за Бонка Станоева;
Одлука за мирување од Антонио Неделкоски;
Одлука за мирување од Борче Ѓоргиевски;
Одлука за мирување од Мирче Николов;
Одлука за промена на статус Мирче Николов;
И беше одбиено барањето поднесено од Анита Стојаноска од
13.3.2015 г. за признавање на предметот Актуарска математика.
97. седница
1. Усвојување на записник од 96. седница на ННС.
2. Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област Менаџмент системи.
3. Одлука за отсуство на д-р Еленица Софијанова, д-р Љупчо Давчев
и д-р Тамара Јованов Марјанова поради учество на меѓународна
конференција.
4. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
Влијанието на трошоците во деловното одлучување на менаџерот
од кандидатот Маја Данилова.
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5. Одлука за Усвојување на извештај и закажување на датум за
одбрана на магистерски труд на кандидатот Жељко Симиќ.
6. Одлука за Усвојување на извештај и закажување на датум за
одбрана на магистерски труд на кандидатот Гоце Јанкулоски
7. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов Извештај за финансиски состојба –
подготовка и анализа од кандидатот Ивана Динева.
8. Разгледување на барања на студенти.
Дневниот ред беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 1 Усвојување на записник од 96. седница на ННС.
Записникот од 96. седница на ННС е усвоен едногласно.
ТОЧКА 2. Одлука за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област Менаџмент системи.
По презентирање од страна на деканот на Економски факултет дека
во материјалите за ННС односно во рефератот објавен во Универзитетски
билтен е предложена колешката Елена Веселинова и кон која беа упатени
само пофални зборови ННС на Економски факултет Едногласно донесе
Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Менаџмент системи, односно Елена Веселинова да биде избрана
во звање Доцент.
ТОЧКА 3. Одлука за отсуство на д-р Еленица Софијанова, д-р
Љупчо Давчев и д-р Тамара Јованов Марјанова поради учество на
меѓународна конференција.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за отсуство на д-р Еленица Софијанова, д-р Љупчо Давчев и д-р
Тамара Јованов Марјанова поради учество на меѓународна конференција.
ТОЧКА 4 Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд
со наслов Влијанието на трошоците во деловното одлучување на
менаџерот од кандидатот Маја Данилова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов Влијанието
на трошоците во деловното одлучување на менаџерот од кандидатот Маја
Данилова.
ТОЧКА 5 Одлука за Усвојување на извештај и закажување
на датум за одбрана на магистерски труд на кандидатот Жељко
Симиќ.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за Усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана на
магистерски труд на кандидатот Жељко Симиќ..Одбраната да се одржи на
ден 27.4.2015 година (понеделник) со почеток во 12 часот
ТОЧКА 6 Одлука за Усвојување на извештај и закажување на
датум за одбрана на магистерски труд на кандидатот Гоце Јанкулоски.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за Усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана на
магистерски труд на кандидатот Гоце Јанкулоски. Одбраната да се одржи
на ден 27.4.2015 година (понеделник) со почеток во 13 часот
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ТОЧКА 7 Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд со наслов „Извештај за финансиски состојба –
подготовка и анализа“ од кандидатот Ивана Динева.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Извештај за финансиски состојба – подготовка и анализа“
од кандидатот Ивана Динева. За членови на комисија се определуваат:
- доц. д-р Јанка Димитрова,
- доц. д-р Оливера Трајковска Горгиева,
- проф. д-р Ристо Фотов.
ТОЧКА 8 Разгледување на барања од студенти.
Беа разгледани повеќе барања од студенти на прв циклус студии и беа
донесени следниве одлуки:
Прв циклус на студии:
Одлука за поништување на испит Виктор Атанасовски;
Одлука за продолжување на студии на втор циклус за студентот
Наташа Кузмановска Мојсовска;
Предлог одлука до комисија за финансии за Виолета Стојанова;
Предлог одлука до комисија за финансии за Сашко Штерјов.
Втор циклус на студии:
Одлука за продолжување на студии на втор циклус за студентот
Наташа Кузмановска Мојсовска.
Исто така, беа прифатени и теми за изработка на дипломски трудови
на повеќе студенти на прв циклус на студии.
98. седница
1. Усвојување на записник од 97. седница на ННС.
2. Давање поддршка од страна на Економски факултет за еден
кандидат за избор за ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип.
3. Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов
„Улогата на раководителите и нивното влијание за организациско
однесување на вработените, со осврт на МВР“ од кандидатот
Сашко Арсовски.
4. Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов
„Влијанието на економската криза врз побарувачката на кредити
и зголемување на стапката на кредитен ризик – случај Република
Македонија “ од кандидатот Александра Наќевска.
5. Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Извори
на финансирање во поодделните фази од животот на мал бизнис“
од кандидатот Горан Стаменков.
6. Одлука за отсуство на доц. д-р Љупчо Давчев поради присуство
на меѓународна конференција.
7. Одлука за отсуство на група професори поради присуство на
меѓународна конференција како дел од универзитетски проект
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на кој носител е проф. д-р Еленица Софијанова.
8. Разгледување на барања на студенти.
Дневниот ред беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 1 Усвојување на записник од 97. седница на ННС.
Записникот од 97. седница на ННС е усвоен едногласно.
ТОЧКА 2 Давање поддршка од страна на Економски факултет
за еден кандидат за избор за ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип.
По презентирање од страна на деканот на Економски факултет
дека тој смета дека треба да биде предложен кандидат кој успешно ќе ја
продолжи работата на Универзитетот како и досега и кој ќе биде достапен
постојано . човек кој покрај своите стручни квалитети треба да поседува
и менаџерски способности, Според деканот сите овие критериуми ги
исполнува проф.д-р Блажо Боев кои е и проректор за наука во моментот
на УГД. Проф. д-р Трајко Мицески, исто така, со пофални зборови го
поддржа овој предлог. По ставање на гласање, бидејќи проф. д–р Блажо
Боев беше и единствен предлог, едногласно беше донесена одлука за
давање поддршка од страна на Економски факултет за еден кандидат за
избор за ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
ТОЧКА 3 Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов
„Улогата на раководителите и нивното влијание за организациско
однесување на вработените, со осврт на МВР“ од кандидатот Сашко
Арсовски.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Улогата на
раководителите и нивното влијание за организациско однесување на
вработените, со осврт на МВР“ од кандидатот Сашко Арсовски.
ТОЧКА 4 Одлука за пријава на тема на магистерски труд со
наслов „Влијанието на економската криза врз побарувачката на
кредити и зголемување на стапката на кредитен ризик – случај
Република Македонија “ од кандидатот Александра Наќевска.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Влијанието
на економската криза врз побарувачката на кредити и зголемување на
стапката на кредитен ризик – случај Република Македонија“ од кандидатот
Александра Наќевска.
ТОЧКА 5 Одлука за пријава на тема на магистерски труд со
наслов „Извори на финансирање во поодделните фази од животот на
мал бизнис“ од кандидатот Горан Стаменков.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Извори на
финансирање во одделните фази од животот на мал бизнис“ од кандидатот
Горан Стаменков.
ТОЧКА 6 - Одлука за отсуство на доц. д-р Љупчо Давчев поради
присуство на меѓународна конференција.
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Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за отсуство на доц. д-р Љупчо Давчев поради присуство на
меѓународна конференција.
ТОЧКА 7 - Одлука за отсуство на група професори поради
присуство на меѓународна конференција како дел од универзитетски
проект на кој носител е проф. д-р Еленица Софијанова.
По објаснување од страна на деканот дека е поднесено барање за
отсуство од проф. д-р Ристе Темјановски, проф. д-р Еленица Софијанова,
доц. д-р Љупчо Давчев и доц. д-р Тамара Јованов Марјанова и дека
се работи за презентирање на трудови од универзитетскиот проект,
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за отсуство на група професори поради присуство на меѓународна
конференција како дел од универзитетски проект на кој носител е проф.
д-р Еленица Софијанова.
ТОЧКА 8 Разгледување на барања од студенти
Беа разгледани повеќе барања од студенти на прв циклус студии и беа
донесени следниве одлуки:
Прв циклус на студии:
Одлука за промена на ментор и тема Христина Милчевска.
Втор циклус на студии:
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Лилјана
Атанасова втор циклус.
Одлука за продолжување на студии на втор циклус за студентот Маја
Гуровска.
99. седница
1. Усвојување на записник од 98. седница на ННС.
2. Одлука за покриеност на настава за учебната 2015/2016 год. на
Економски факултет.
3. Одлука за Уписни комисии за учебната 2015/2016 год. на
Економски факултет.
4. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за
одбрана на магистерски труд од кандидатот Ивана Динева.
5. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Обврзниците – долгорочни
должнички финансиски инструменти со посебен осврт на
состојбата на пазарот на обврзници во Република Македонија“
од кандидатот Мимица Василева.
6. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
„Перењето пари, нивното влијание врз националните економски
перформанси и преземање на неопходни мерки од превенција, со
посебен осврт на Р. Македонија“ од кандидатот Давид Тоневски.
7. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
„Анализа на купувачка функција на фондот за здравствено
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осигурување со посебен осврт на методи на плаќање“ од
кандидатот Душанка Горгиева.
8. Барања од студенти.
Дневниот ред беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 1 Усвојување на записник од 98. седница на ННС.
Записникот од 98. седница на ННС е усвоен едногласно.
ТОЧКА 2 Одлука за покриеност на настава за учебната 2015/2016
год. на Економски факултет.
По презентирање од страна на деканот на Економски факултет
Наставно-научниот совет на Економски факултет едногласно донесе
Одлука за покриеност на настава за учебната 2015/2016 год. на Економски
факултет.
ТОЧКА 3. Одлука за уписни комисии за учебната 2015/2016 год.
на Економски факултет
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за описни комисии за учебната 2015/2016 год. на Економски
факултет.
ТОЧКА 4 Одлука за усвојување на извештај и закажување на
датум за одбрана на магистерски труд од кандидатот Ивана Динева.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана на
магистерски труд од кандидатот Ивана Динева. Одбраната да се одржи на
датум 26..5.2015 г.
ТОЧКА 5 Одлука за формирање на комисија за оценка и
одбрана на магистерски труд со наслов „Обврзниците – долгорочни
должнички финансиски инструменти со посебен осврт на состојбата
на пазарот на обврзници во Република Македонија“ од кандидатот
Мимица Василева.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Обврзниците – долгорочни должнички финансиски
инструменти со посебен осврт на состојбата на пазарот на обврзници во
Република Македонија“ од кандидатот Мимица Василева. Се формира
комисија во состав :
- проф. д-р Оливера Трајковска Ѓоргиева,
- проф. д-р Ристо Фотов,
- проф. д-р Трајко Мицески.
ТОЧКА 6 Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд
со наслов „Перењето пари, нивното влијание врз националните
економски перформанси и преземање на неопходни мерки од
превенција, со посебен осврт на Р. Македонија“ од кандидатот Давид
Тоневски.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов „Перењето
пари, нивното влијание врз националните економски перформанси и
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преземање на неопходни мерки од превенција, со посебен осврт на Р.
Македонија“ од кандидатот Давид Тоневски.
ТОЧКА 7 - Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд
со наслов „Анализа на купувачка функција на фондот за здравствено
осигурување со посебен осврт на методи на плаќање“ од кандидатот
Душанка Горгиева.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов „Анализа
на купувачка функција на фондот за здравствено осигурување со посебен
осврт на методи на млаќање“ од кандидатот Душанка Горгиева.
ТОЧКА 8 Барања од студенти.
Беа разгледани повеќе барања од студенти од прв циклус студии и беа
донесени следниве одлуки:
Прв циклус на студии:
Одлука за поништување на испит Дарко Ангелов.
100. седница
1. Усвојување на записник од 99. седница на ННС.
2. Одлука распишување на конкурс.
3. Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за
одбрана на магистерски труд на кандидатот Мимица Василева.
4. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
„Краткорочно и долгорочно финансирање на мали и средни
претпријатија“ од кандидатот Горјан Кавраков.
5. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
„Странските директни инвестиции ацелератор на економскиот
раст и развој на Република Македонија“ од кандидатот Даниела
Стојанова.
6. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
„Ревизорски тестови“ од кандидатот Драгица Мицовска.
7. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
„Придонесот на менаџментот на знаење во стратегиското
планирање и одлучување во организациите“ од кандидатот
Надежда Божинова.
8. Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
„Етичкиот состав на жените претприемачи во Македонија
наспрема жените претприемачи во светот“ од кандидатот Флора
Маневска.
9. Барања од студенти.
Дневниот ред беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 1 Усвојување на записник од 99. седница на ННС.
Записникот од 99. седница на ННС е усвоен едногласно.
ТОЧКА 2 Одлука распишување на конкурс.
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По презентирање од страна на деканот на Економски факултет дека
се работи за навремено распишување на конкурс за избор на проф. д-р
Ристе Темјановски во звање редовен професор, Наставно-научниот совет
на Економски факултет донесе едногласна Одлука за распишување на
конкурс за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Економика на сообраќај.
ТОЧКА 3 Одлука за усвојување на извештај и закажување
на датум за одбрана на магистерски труд на кандидатот Мимица
Василева.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана на
магистерски труд на кандидатот Мимица Василева. Одбраната да се одржи
на ден 7.7.2015 во 11 часот.
ТОЧКА 4 Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со
наслов „Краткорочно и долгорочно финансирање на мали и средни
претпријатија“ од кандидатот Горјан Кавраков.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов „Краткорочно
и долгорочно финансирање на мали и средни претпријатија“ од кандидатот
Горјан Кавраков.
ТОЧКА 5 Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со
наслов „Странските директни инвестиции ацелератор на економскиот
раст и развој на Република Македонија“ од кандидатот Даниела
Стојанова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов „Странските
директни инвестиции ацелератор на економскиот раст и развој на
Република Македонија“ од кандидатот Даниела Стојанова.
ТОЧКА 6 Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со
наслов „ Ревизорски тестови“ од кандидатот Драгица Мицовска.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов „Ревизорски
тестови“ од кандидатот Драгица Мицовска
ТОЧКА 7 Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд
со наслов „Придонесот на менаџментот на знаење во стратегиското
планирање и одлучување во организациите“ од кандидатот Надежда
Божинова.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов „Придонесот
на менаџментот на знаење во стратегиското планирање и одлучување во
организациите“ од кандидатот Надежда Божинова.
ТОЧКА 8 Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд
со наслов „Етичкиот состав на жените претприемачи во Македонија
наспрема жените претприемачи во светот“ од кандидатот Флора
Маневска.
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Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов „Етичкиот
состав на жените претприемачи во Македонија наспрема жените
претприемачи во светот“ од кандидатот Флора Маневска.
ТОЧКА 9 Барања од студенти
Беа разгледани повеќе барања од студенти од прв циклус на студии и
беа донесени следниве одлуки:
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Втор циклус на студии:
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Владимир Парлеев;
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Даниела Стојанова;
ОДЛУКА ЗА продолжување на студии на втор циклус за студентот
Душанка Горгиева;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Даниела
Папарова втор циклус.
Прв циклус на студии:
Одлука за признавање на испити Мартина Делимитрова;
Одлука за мирување од Василија Тимова;
ОДЛУКА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ИСПИТ Валерија Василева;
ОДЛУКА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ИСПИТ Тамара Здравевска;
ОДЛУКА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ИСПИТ Џулиета Русковска;
ОДЛУКА ЗА промена на изборен предмет Анжелика Јосифовска;
ОДЛУКА ЗА промена на изборен предмет Даниел Стоиловски;
ОДЛУКА ЗА промена на изборен предмет Татијана Ристовска;
ОДЛУКА ЗА промена на изборен предмет Татјана Николова;
ОДЛУКА ЗА промена на ментор Јасмина Костадинова.

101. седница
1. Одлука за започнување на постапка за утврдување на еден или
повеќе кандидати за декан на Економски факултет.
Дневниот ред беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 1 Одлука за започнување на постапка за утврдување на
еден или повеќе кандидати за декан на Економски факултет.
Поради итноста на ситуацијата, односно задолжението од страна на
ректорот сите членови на ННС беа известени по е-пошта дека треба да
се изјаснат во врска со тоа дали се согласни за да се донесе Одлука за
започнување на постапка за утврдување на еден или повеќе кандидати за
декан на Економски факултет. По изјаснувањето од страна на членовите
на ННС во врска со ова прашање беше донесена едногласна Одлука за
започнување на постапка за утврдување на еден или повеќе кандидати за
декан на Економски факултет.
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102. седница
1. Усвојување на записници од 100. и 101. седница на ННС.
2. Одлука за утврдување на листа на кандидати пријавени за избор
на Декан на Економски факултет.
3. Одлука за избор на рецензенти на универзитетски учебник
Финансиски менаџмент, второ и дополнето издание од проф. д-р
Ристо Фотов и м-р Катерина Фотова Чиковиќ.
4. Одлука за покриеност на настава на втор циклус на студии.
5. Одлука за отсуство поради учество на меѓународна конференција
од група професори на Економски факултет – Штип како дел од
универзитетски проект.
6. Одлука за отсуство од доц. д-р Марија Гогова Самоников и доц.
д-р Илија Груевски поради истражувачка работа во Р. Хрватска
во склоп на универзитетски проект.
7. Предлагање на кандидати за проректори од Економски факултет.
8. Предлог-одлука за префрлување на сите студенти запишани
на насоката Банкарство финансии и осигурување – Кочани
2013/2014.
9. Одлука за прифаќање ма тема на магистерски труд на кандатот
Диме Мукаетов.
10. Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд за кандидатот Наташа Никовска.
11. Барања од студенти.
Дневниот ред беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 1 Усвојување на записници од 100. и 101. седница на
ННС.
Записниците од 100. и 101. седница на ННС беа усвоени едногласно.
ТОЧКА 2 Одлука за утврдување на листа на кандидати пријавени
за избор на декан на Економски факултет.
Бидејќи ННС на Економски факултет може само да ја усвои
листата на пријавени кандидати, едногласно беше усвоено дека пријавени
кандидати за декан на Економски факултет се: проф. д-р Трајко Мицески,
проф. д-р Ристе Темјановски и проф. д-р Оливера Трајковска Ѓоргиева.
ТОЧКА 3 Одлука за избор на рецензенти на универзитетски
учебник „Финансиски менаџмент“, второ и дополнето издание од
проф. д-р Ристо Фотов и м-р Катерина Фотова Чиковиќ.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за избор на рецензенти на универзитетски учебник „Финансиски
менаџмент“, второ и дополнето издание од проф. д-р Ристо Фотов и м-р
Катерина Фотова Чиковиќ и тоа за рецензенти се избираат: проф. д-р
Трајко Мицески и проф. д-р Оливера Трајковска Ѓоргиева.
ТОЧКА 4 Одлука за покриеност на настава на втор циклус
студии.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за покриеност на настава на втор циклус на студии.
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ТОЧКА 5 Одлука за отсуство поради учество на меѓународна
конференција од група професори на Економски факултет – Штип
како дел од универзитетски проект.
По објаснување дека се работи за посета на меѓународна конференција
како дел од Универзитетскиот проект на кој носител е проф. д-р
Еленица Софијанова, Наставно-научниот совет на Економски факултет
донесе едногласна Одлука за отсуство поради учество на меѓународна
конференција од група професори на Економски факултет – Штип како
дел од универзитетски проект .
ТОЧКА 6 Одлука за отсуство од доц. д-р Марија Гогова
Самоников и доц. д-р Илија Груевски поради истражувачка работа
во Р. Хрватска во склоп на универзитетски проект.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за отсуство од доц. д-р Марија Гогова Самоников и доц. д-р
Илија Груевски поради истражувачка работа во Р. Хрватска во склоп на
универзитетски проект.
ТОЧКА 7 - Предлагање на кандидати за проректори од Економски
факултет.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе предлог за
кандидати за проректори од Економски факултет и тоа: проф. д-р Ристо
Фотов и проф. д-р Саша Митрев.
ТОЧКА 8 Предлог-одлука за префрлување на сите студенти
запишани на насоката Банкарство финансии и осигурување – Кочани
2013/2014.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Предлог-одлука за префрлување на сите студенти запишани на насоката
Банкарство финансии и осигурување – Кочани 2013/2014.
ТОЧКА 9 Одлука за прифаќање ма тема на магистерски труд на
кандатот Диме Мукаетов.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за прифаќање ма тема на магистерски труд на кандатот Диме
Мукаетов.
ТОЧКА 10 Одлука за формирање на комисија за оценка и
одбрана на магистерски труд за кандидатот Наташа Никовска.
Наставно-научниот совет на Економски факултет донесе едногласна
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд за кандидатот Наташа Никовска и тоа:
- проф. д-р Ристо Фотов,
- проф. д-р Трајко Мицески,
- проф. д-р Еленица Софијанова.
ТОЧКА 11 Барања од студенти
Беа разгледани повеќе барања од студенти од прв циклус на студии и
беа донесени следниве одлуки:
–
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–

Одлука за продолжување на студии на втор циклус за студентот Маја
Гуровска

Прв циклус на студии:
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Методи Ристов;
ОДЛУКА ЗА 3 години Милош Божиновски;
ОДЛУКА ЗА промена на изборен предмет Милена Доцевска;
Предлог одлука до комисија за финансии за Фидан Пешоски;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Марио Доневски;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Џамбаска
Мимоза;
– Одлука за повторно активирање на студии во прекин Адриана
Краљевска;
– ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Кристина Алексова;
– ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Костадин Манолев;
– ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Миропче Витанова;
– Одлука за мирување од Бојан Аврамовски;
– ОДЛУКА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ИСПИТ Митко Ристов;
– ОДЛУКА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ИСПИТ Виктор Атанасовски;
– ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Анастазија Досева;
– ОДЛУКА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ИСПИТ Андреј Стоиловски;
– Одлука за повторно активирање на студии во прекин Ирена
Стојмановска;
– Одлука за повторно активирање на студии во прекин Рената Џотова;
– Одлука за повторно активирање на студии во прекин Самир Зековиќ;
– Одлука за повторно активирање на студии во прекин Сара Јовановска;
– Префрлување од друг универзитет - Неџати Бакиу;
– Префрлување од друг универзитет - Грежова Кристина;
– Префрлување од друг универзитет - Јонатана Митрова;
– Префрлување од друг универзитет - Марија Навковска;
– Префрлување од друг универзитет - Милан Колоски;
– Префрлување од друг универзитет - Драган Томиќ;
– Префрлување од друг универзитет - Иван Чавков;
– Префрлување од друг универзитет - Сара Јовановска.
103. седница
1.Барања од студенти.
Дневниот ред беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 1 Барања од студенти
Беа разгледани повеќе барања од студенти од прв циклус на студии и
беа донесени следниве одлуки:
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Прв циклус на студии:
ОДЛУКА ЗА 3 години Мери Трајкова;
Одлука за мирување од Симона Диванисова;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Ана Карабашева;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Блажо
Николовски;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Одлука за повторно активирање на студии во прекин Бошко
Стаменковски;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Весна Анчевска;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Викторија
Милошевска;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Давид Ѓоргиев;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Емилија
Николова;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Златко
Томановски;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Лепа Беџовска;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Маја Ѓоргиевска;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Марија
Андрејска;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Марина
Стоиловска;
Одлука за повторно активирање на студии во прекин Самир Зековиќ;
ОДЛУКА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ИСПИТ Марија Карадачка;
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Благица Митева;
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Габриела Петровска;
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Лидија Ристова;
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Мите Јованов;
ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА СТАТУС Софија Чиркова;
Префрлување од друг универзитет - Благој Димитров;
Префрлување од друг универзитет - Дијана Тодоровска;
Префрлување од друг универзитет - Стефан Стојановски.

Факултет
Економски
факултет
%

Вкупно
пријавени
815

ОЦЕНКА
5

6

470 251

7

8

9

10

53

19

10

4

57,6 30,7 6,50 2,33 1,22 0,49

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот
8

337

0,98

41,3

5. Постигнатите резултати на студентите по одделните сесии на
единицата се прикажани во табеларен приказ на резултати и среден
успех од испитите по одделни предмети според сесиите во изминатата
година
Септемвриска прва испитна сесија, 2014
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Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014
Вкупно
Факултет
пријавени
Економски
572
факултет
%

ОЦЕНКА
5

6

270 213

7

8

9

10

42

30

6

6

47,2 37,2 7,34 5,24 1,04 1,04

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014
Факултет

Вкупно
пријавени

Економски
298
факултет
%

ОЦЕНКА
5

6

132 124

7

8

9

10

20

13

5

1

44,2 41,6 6,71 4,36 1,67 0,33

Февруарска прва сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Економски
1660
факултет
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот
5

297

0,87

51,9

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот
3

163

1,01

54,6

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот

520 355 260 225 176 119

5

1135

31,3 21,3 15,6 13,5 10,6 7,17

0,3

68,3

Февруарска втора сесија, 2015
Факултет

Вкупно
пријавени

Економски
2173
факултет
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот

971 495 282 184 123 104

14

1188

44,6 22,7 12,9 8,47 5,66 4,78

0,64

54,6
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Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Економски
979
факултет
%

ОЦЕНКА
5

6

522 303

7

8

9

10

89

43

8

9

53,3 30,9 9,09 4,39 0,82 0,92

Јунска прва испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Економски
962
факултет
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

278 251 147 123

9

10

89

69

28,9 26,1 15,2 12,7 9,25 7,17

Јунска втора испитна сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Економски
2681
факултет
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

Вкупно
пријавени

Економски
890
факултет
%

952

5

452

0,51

46,17

Го
Не се
положиле
јавиле на
испитот
испитот
5

679

0,52

70,58

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот

1041 638 362 292 213 118

17

1623

38,8 23,8 13,5 10,8 7,94 4,40

0,63

60,54

Септемвриска испитна сесија, 2015
Факултет

Го
Не се
положиле
јавиле на испитот
испитот

ОЦЕНКА
5

6

427 303

7

8

9

10

87

39

6

4

47,9 34,04 9,78 4,38 0,67 0,45

Го
Не се
положиле
јавиле на
испитот
испитот
24

439

2,70

49,3
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Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015
Вкупно
Факултет
пријавени
Економски
778
факултет
%

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

327

296

61

21

10

4

42,03 38,05 7,84 2,7 1,29 0,51

Го
Не се
положиле
јавиле на
испитот
испитот
59

392

7,58

50,39

6. Техничка опременост
Од техничките помагала за реализирање на наставата на Економскиот
факултет треба да се наведе дека во четири поголеми предавални има
фиксиран ЛЦД, како и во амфитеатарот во Струмица. Може да се каже
дека ваквата опременост е скромна, особено ако се има предвид потребата
од опременост 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. Се надеваме дека на
овој план ќе се обезбеди поголема опременост со технички помагала и
осовременување на наставата и можност за стекнување соодветни знаења
кај студентите.
Покрај тоа, со активностите кои се преземени на планот на
обезбедување достапност на интернет во добар дел ќе се подобрат
техничките можности и услови за студентите, соработниците и
наставниците во одвивањето на наставниот процес.
7. 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
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
мошне отежнати услови поради недостаток на деловен простор предавални.
Имено, во вкупно три предавални се одвива настава од Електротехничкиот
факултетот со четири студиски години, Економскиот факултет со веќе
три студиски години и Филолошкиот факултет со три студиски години.
За наставата на дисперзираната паралелка во Кочани има соодветен
простор и добро опремен.
Покрај просториите наменети за реализирање на наставата има
соодветен број на кабинети за професори, соработници и административни
работници.
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8. Издавачка дејност
– Годишен зборник 2014, Економски факултет, Универзитет „Гоце
Делчев” - Штип, VOLUME VI, ISSN: 1857- 7628.
– Годишен зборник 2015, Економски факултет, Универзитет „Гоце
Делчев” - Штип, VOLUME VII, ISSN: 1857- 7628.
– Ревизија на сметководствени информациски системипрактикум, Koleva, Blagica (2014). ISBN 978-608-244-096-5.
– Ревизија на сметководствени информациски системи - скрипта,
Koleva, Blagica (2014) ISBN 978-608-244-095-8.
– Gogova Samonikov, Marija (2014) Финансиските иновации како
предизвик за функционирањето на финансиските институции скрипта. ISBN 978-608-244-044-6.
– Gogova Samonikov, Marija (2014) Практикум за вежби – Финансиски
пазари и институции. ISBN 978-608-244-045-3.
– Marjanova Jovanov, Tamara and Davcev, Ljupco and Conevska,
Biljana (2014) Правни, финансиски и маркетинг аспекти на
деловното работењe. ISBN 978-608-244-047-7.
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9. Научноистражувачка работа (проекти)

Датум Наслов на
од-до проектот

20152016

20152016

Опис на активностите во тек на
проектот:
Имплементацијата на развојот и на
конкурентноста, но и на економијата во
нашата држава во целина во работењето на
претпријатијата, жените претприемачи го
гледаат на различен начин, се поставуваат
како еден од клучните фактори во
економијата. Како основен метод ќе
се користи методот на истражување,
со комбинација на квантитативно и
Strengthening
квалитативно истражување. Како техника
(of) the
Носител
на истражување ќе се примени комбинација
capacity
на проект
од: лично, полу- структурирано интервју,
of women
- проф. д-р
по кое ќе следи испитување преку
entrepreneurs Еленица
структуриран анкетен прашалник, follоwin Republic of Софијанова
up, т.е. следбено интервју и анализа
Macedonia, as
на фокус група, за длабински увид во
a developing
проблематиката на истражување. Како
country.
основа на статистичката анализа ќе
биде параметарска статистика, преку
поставените номинални, ординални
и интервални мерни скали за оценка
на анализираните појави, односно
анализирање на нумерички податоци.
Според видот, истражувањето ќе биде
апликативно (оригинално примарно
истражување)
Предмет на истражување во овој проект се
општинските обврзници како алтернативен
„Општинските
начин за финансирање на проектите на
обврзници
општините за поддршка на локалниот
како
економски развој. Во проектот ќе се
алтернативен
опфати и ефикасното менаџирање со
извор за
прибраните средства за оптимизирање на
финансирање
Проф.
очекуваните резултати. Посебен осврт
и ефикасно
д-р Ристо ќе се даде на состојбите и можностите за
менаџирање
искористување на општинските обврзници
со прибраните Фотов
во Општина Штип.
средства
за локален
Целта на проектот е да се покаже како да
економски
се обезбедат дополнителни финансиски
развој со
средства за финансирање на проектите
посебен осврт
во Општина Штип со кои ќе се обезбедат
на Општина
и повеќекратни бенефиции за неколку
Штип“
клучни групи стеикхолдери во ова
окружување.
Позиција
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10. Објавени трудови
– Т. Мицески, С. Пашовска-Тенденции во развојот на преизводството
на тутун во споредба со производството на пченица, пченка и
сончоглед. Списание за тутунска наука и струка,2014. Научен
институт за тутун Прилеп.
– Miceski , Trajko, Silvana Pašovska- DEVELOPMENT TRENDS OF
TOBACCO PRODUCTION , COMPARED TO THE PRODUCTION
OF WHEAT, CORN AND SUNFLOWER. Списание за тутунска наука
и струка,2015. Научен институт за тутун Прилеп.
– Davcev, Ljupco, Nikolas Hourvouliades- Impact of interest rates and
inflartion on GDP in Macedonia, Bulgaria and Romania. International
conference-Challenges of Europe-Hvar, Croatia 2015.
– Љупчо Давчев, Данче Николовска Вратеовска - Влијанието на
финансиските институции врз економскиот раст и финансиската
стабилност - Годишен зборник 2015, Универзитет „Гоце Делчев” Штип, Економски факултет.
– Љупчо Давчев -Бизнис интелигенција - историски развој и
перспективи- Годишен зборник 2014, Универзитет „Гоце Делчев” Штип, Економски факултет.
– Marjanova Jovanov, Tamara and Sofijanova, Elenica and Davcev,
Ljupco and Temjanovski, Riste (2015) Impact of integrated
communication on entrepreneurial companies’ finacial performance: a
developing economy. In: 16th EBES Conference, May 2015, Istanbul,
Turkey.
– Marjanova Jovanov, Tamara and Sofijanova, Elenica and Davcev,
Ljupco and Gjoreski, Gjoko (2015) Анализа на степенот на
ориентација кон потрошувачите во МСП во Р. Македонија. Marketing,
1 (2). pp. 49-56. ISSN 1857-9795.
– Емилија
Митева-Кацарски
(2014).
Последиците
од
мултилатералните трговски договори во рамките на СТО за земјите
во развој. Годишен зборник 2014, Универзитет „Гоце Делчев” Штип,
Економски факултет.
– Emilija Miteva-Kacarski (2014). Non-tariff protectionism in selected
developing countries. (JPMNT) Journal of Process Management – New
Technologies, International. The International Scientific Conference
“Knowledge-Capital of the Future”(held in Bansko, 27-30 November
2014).
– Emilija Miteva-Kacarski, Iskra Stanceva-Gigov, Kostadinka
Cabuleva (2015, May). Analysis of the trade relation between the
Republic of Macedonia and the Federal Republic of Germany. Economic
Review - Journal of Economics and Business, Vol. XII, Issue 3.
– Емилија Митева-Кацарски, (2015). Меѓународната трговија
пред и после глобалната економска криза. Годишен зборник 2015,
Универзитет „Гоце Делчев” Штип, Економски факултет.
– Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva Svrtinov, Vesna and
Temjanovski, Riste and Koleva, Blagica (2014) Effective financial
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–
–
–

–
–

–

–

–

–

–

–
–

reporting as a knowledge for boosting the economic growth. Knowlwdge,
International Journal-Scientific and applicative papers, Institute for
knowledge management, Skopje, Macedonia. ISSN 978-608-65653-7-4.
Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva Svrtinov, Vesna (2015)
Vlijanie na nematerijalnite sredstva vrz pazarnata vrednost na kompaniite.
Godisen zbornik, Ekonomski fakultet. ISSN 1857-7628.
Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Ivanovska Runteva, Ivana (2015)
Finansiskata racio analiza-osnova za donesuvanje na odluki za
investiranje. Godisen zbornik, Ekonomski fakultet. ISSN 1857-7628.
Dimitrova, Janka (2014) Улогата на ревизијата во подобрување
на квалитетот на финансиското известување. Knowledge:
International Journal - Scientific and applicative papers Skopje, 4. pp.
240-244.
Dimitrova, Janka (2015) Quality inventory managing prerequisite for
rapid and effective audit. Godisen zbornik, Ekonomski fakultet. ISSN
1857-7628.
Koleva, Blagica and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva
Svrtinov, Vesna and Dimitrova, Janka (2015) Effectiveness of Internal
Audit in Banking sector in Macedonia. International Journal of Sciences:
Basic and Applied Research, 23 (1). pp. 276-282. ISSN 2307-4531.
Koleva, Blagica (2015) Спроведување на кодекс на етика на
интерните ревизори во ревизорската професија. Yearbook, Faculty
of Economics, Goce Delcev University - Stip. pp. 49-57. ISSN 18577628.
Sofijanova, Elenica and Dimovska, Violeta and Ilievski, Mite and
Andronikov, Darko and Necev, Borce and Ristovska, Dafina (2015)
Managing the achievement process through selfcontrol. International
scientific on-line journal “Science & Technologies”, 5 (7). pp. 1-5. ISSN
1314-4111.
Sofijanova, Elenica and Marjanova Jovanov, Tamara (2015)
Конфликтно партнерство рефлектирано низ организациската
зрелост на претпријатието. Yearbook, Faculty of Economics, Goce
Delcev University - Stip, 7 (7). pp. 33-40. ISSN 1857- 7628.
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.
Gaber, Stevan and Gaber, Vasilka and Gruevski, Ilija (2014) The Role
of Fiscal Rules in Ensuring Fiscal Discipline. International Journal of
Sciences: Basic and Applied Research, 19 (1). pp. 17-26. ISSN 23074531.
Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija and Gaber, Vasilka (2014) Теории за
буџетска рамнотежа. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev
University - Stip, 6. pp. 77-87. ISSN 1857- 7628.
Gaber,
Stevan
and
Gaber,
Vasilka
and
Gruevski,
Ilija (2014) Релевантноста на фискалните стимулации. Yearbook,
Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 6. pp. 133-141.
ISSN 1857- 7628.
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–
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Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2014) Реформата на пензискиот
систем во глобални рамки (општи трендови и правци). In:
International scientific conference “Social change in the global world”,
11-13 Sep 2014, Stip, Macedonia.
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2014) Corporate Taxation and
Investment: The Case of the Split Rate Corporate Tax System in
Macedonia. Economic Analysis, 2014 (3-4). pp. 136-157. ISSN 18212573
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2014) Fiscal policy and economic
development. In: Knowledge - International Journal Scientific and
applicative papers, 27-29 Nov 2014, Bansko, Bulgaria.
Goce Petreski and Darko Lazarov (2014): “Analysis of Transmission
Channels and Mechanism of the Global Economic Crisis from Developed
to South-East European Countries”, Journal of Empirical Economics Vol.
3, No. 3, 2014, 121-132
Trajko Slaveski and Darko Lazarov (2014): “How Do Institutions
Determine Economic Growth? Evidence from Central and Eastern Europe
before and during Global Economic Crisis”, International conference on
Eurasia Economics – Skopje.
Darko Lazarov and Trajko Slaveski (2014): “Macroeconomic volatility
and economic growth: An empirical survey for the CEE countries”,
International Conference on Economics - Turkish Economic Associatio
n, Antalya – Turkey.
Darko Lazarov and Goce Petreski (2015): “Empirical estimation of
transmission mechanisms of global economic crisis spill-over in the
South-East European economies”, The Journal of Young Economists.
Vol.2, No.1, 2015.
Goce Petreski and Darko Lazarov (2015): “The innovation capacity
and economic growth: Empirical estimation for the CEE countries”,
International conference on Economic Recovery in the post-crisis period
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Годишен извештај

11. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Р.
Име и презиме
бр
1
Давчев Љупчо
2
Марија Гогова Самоников
3
Дарко Лазаров
4
Тамара Јованов Марјанова
5

Оливера Трајковска Горгиева

6

Благица Колева

7

Елена Веселинова

8

Емилија Митева Кацарски

Звање

Област

доцент
Банкарство
доцент
Финансии
доцент
Економија
доцент
Маркетинг
вонреден сметководство и
професор
финансии
доцент
сметководство
менаџмент
доцент
системи
меѓународна
доцент
економија

Избор/
реизбор
избор
избор
избор
избор
избор
избор
избор
избор

12. Други активности
При Економскиот факултет - Штип со одлука на Наставно-научниот
совет ги задолжи професорите секој да стапи во контакт со компании
и институции од подрачјата на дисперзираните паралелки со цел да се
обезбеди пракса во тие градови за студентите кои се од тие подрачја. Се
одвива постојана активност во смисла на ангажирање на студенти од разни
градови од источна и југоисточна Македонија на реализирање на пракса во
неколку банки и други компании и институции. Во врска со практичната
настава економскиот факултет има потпишано преку 100 договори
со организации за обавување на пракса на наши студенти во текот на
годината. Обезбедена е пракса за повеќе од 400 студенти во нивните
матични градови и во Скопје во Народна банка на Република Македонија,
Комисијата за хартии од вредност и во Државен завод за статистика.
Во поглед на обавување на клиничката настава на Економски
факултет со задоволство може да се пофалиме со истакнати предавачи од
областа на економијата и бизнисот.
Инаку Економскиот факултет практикува да ангажира истакнати
стручњаци од областа на економските науки со што придонесува за
квалитетот и стручноста на студентите од соодветни области.
Освен ова, Економскиот факултет има активна политика во однос на
соработка со истакнати институции кои на кој било начин според нивниот
делокруг на функционирање се поврзани со економската наука.
Професорите од Економскиот факултет земаат активно учество на
конгреси, семинари и конференции кои се одржуваат во земјава, околните
земји и западноевропските земји, каде што презентираат свои трудови од
областа или од проектните активности.
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