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ВОВЕД
							
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип успешно ја заврши
академската 2015/2016 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, научноистражувачка и уметничка 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:
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;
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Е-индекс;
Универзитетска библиотека;
Оддел за студентска архива за прв, втор и трет циклус на студии;
Оддел за јавни набавки;
Оддел за сметководство и финансии;
Оддел за човечки ресурси;
Канцеларија за кариера и Алумни клуб.
На Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се организираат
универзитетски стручни студии од прв, втор и трет циклус.
Наставата се одвива во повеќе градови во Република Македонија,
најголемиот дел лоцирани во источниот дел на државата, како што се:
Штип, Кочани, Радовиш, Гевгелија, Виница, Пробиштип, Струмица,
Кавадарци, Прилеп и Скопје.
За ректор, со мандатен период од 15.9.2015 година до 14.9.2019
година, со Одлука од Универзитетскиот сенат бр. 0201-626/3 од 18.5.2015
година е избран проф. д-р Блажо Боев, редовен професор на Факултетот
за природни и технички науки.
За проректори, со мандатен период од 15.9.2015 година до 14.9.2019
година, со Одлука од Универзитетскиот сенат бр. 0201-970/2 од 15.9.2015
година се избрани:
–– проректор за настава – проф. д-р Кирил Барбареев – вонреден
професор 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. 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 510. Списокот на вработените се наоѓа во прилог:
Редовни професори
Редовен проф. д-р Блаже Китанов
Редовен проф. д-р Тодор Делипетров
Редовен проф. д-р Борис Крстев
Редовен проф. д-р Тодор Серафимовски
Редовен проф. д-р Блажо Боев
Редовен проф. д-р Благој Голомеов
Редовен проф. д-р Саша Митрев
Редовен проф. д-р Илија Каров
Редовен проф. д-р Трајко Мицевски
Редовен проф. д-р Стеван Алексоски
Редовен проф. д-р Тодор Чепреганов
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Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен
Редовен

проф. д-р Виолета Димова
проф. д-р Љупчо Михајлов
проф. д-р Зоран Панов
проф. д-р Зоран Десподов
проф. д-р Војо Мирчовски
проф. д-р Мирјана Голомеова
проф. д-р Орце Спасовски
проф. д-р Ристо Дамбов
проф. д-р Тена Шијакова-Иванова
проф. д-р Милица Шкариќ
проф. д-р Гоше Петров
проф. д-р Верица Илиева
проф. д-р Ристо Кукутанов
проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска
проф. д-р Ана Миновска
проф. д-р Тане Маркоски
проф. д-р Ленче Милошева
проф. д-р Лилјана Колева-Гудева
проф. м-р Борис Трајанов
проф. д-р Ѓорги Шуманов
проф. д-р Биљана Ѓоргеска
проф. д-р Емилија Петрова-Ѓорѓева
проф. д-р Владо Гичев
проф. д-р Снежана Мирасчиева
проф. д-р Рубин Гулабоски
проф. д-р Ристо Фотов
проф. д-р Никола Смилков
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
проф. д-р Виолета Стефанова
проф. д-р Илчо Јованов
проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
проф. д-р Ристе Темјановски
проф. д-р Виолета Николовска
проф. д-р Крсто Блажев

Вонредни професори
Вон. проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
Вон. проф. д-р Луси Караниколова
Вон. проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска
Вон. проф. м-р Татјана Џорлева
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Вон. проф. м-р Маријан Јанкоски
Вон. проф. м-р Георги Мицанов
Вон. проф. д-р Ацо Кузелов
Вон. проф. д-р Круме Николовски
Вон. проф. д-р Душан Спасов
Вон. проф. д-р Влатко Чинговски
Вон. проф. д-р Винета Сребренковска
Вон. проф. м-р Емилија Потевска
Вон. проф. м-р Антонијо Китановски
Вон. проф. д-р Толе Белчев
Вон. проф. м-р Александар Секуловски
Вон. проф. д-р Димко Димески
Вон. проф. д-р Милан Ѓеоргиевски
Вон. проф. д-р Никола Димитров
Вон. проф. д-р Златко Јаковлев
Вон. проф. д-р Цена Димова
Вон. проф. д-р Снежана Јованова-Митковска
Вон. проф. д-р Ивона Ковачевска
Вон. проф. д-р Нако Ташков
Вон. проф. д-р Драгица Спасова
Вон. проф. д-р Симеон Симеонов
Вон. проф. д-р Јованка Денкова
Вон. проф. д-р Билјана Ивановска
Вон. проф. д-р Виолета Стојанова
Вон. проф. д-р Дејан Мираковски
Вон. проф. д-р Зоран Димитровски
Вон. проф. д-р Дарко Бошнаковски
Вон. проф. д-р ВојоБеловски
Вон. проф. м-р Гоце Гавриловски
Вон. проф. д-р Еленица Софијанова
Вон. проф. д-р Сашо Гелев
Вон. проф. д-р Гордана Панова
Вон. проф. д-р Мите Илиевски
Вон. проф. д-р Васо Талески
Вон. проф. д-р Сашо Коцески
Вон. проф. д-р Наташа Коцеска
Вон. проф. д-р Бистра Ангеловска
Вон. проф. д-р Татјана Рушковска
Вон. проф. д-р Марија Леонтиќ
Вон. проф. д-р Василија Шарац
Вон. проф. д-р Катерина Деспот
Вон. проф. д-р Петар Намичев
Вон. проф. д-р Махмут Челик
Вон. проф. м-р Златка Митева
Вон. проф. д-р Александра Милева
Вон. проф. м-р Ангеле Михајлоски
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Вон. проф. д-р Оливера Трајковска-Ѓоргиева
Вон. проф. м-р Владимир Јаневски
Вон. проф. д-р Виолета Иванова-Петропулос
Вон. проф. д-р Игор Камбовски
Вон. проф. д-р Цане Котески
Вон. проф. д-р Трајче Нацев
Вон. проф. д-р Васка Сандева
Вон. проф. д-р Андон Чибишев
Вон. проф. д-р Билјана Петревска
Вон. проф. д-р Зоран Утковски
Вон. проф. д-р Ивица Јосифовиќ
Вон. проф. д-р Горан Тасев
Вон. проф. д-р Кирил Барбареев
Вон. проф. д-р Зденка Стојановска
Вон. проф. д-р Јадранка Денкова
Вон. проф. д-р Јанка Димитрова
Вон. проф. д-р Ранко Младеноски
Вон. проф. д-р Нина Даскаловска
Вон. проф. д-р Мичо Апостолов
Вон. проф. д-р Елизабета Митрева
Вон. проф. д-р Драшко Атанасовски
Вон. проф. м-р Горанчо Ангелов
Вон. проф. м-р Сашо Поповски
Вон. проф. д-р Марија Кусевска
Вон. проф. д-р Благој Делипетров
Вон. проф. д-р Зоран Здравев
Вон. проф. д-р Андон Мајхошев
Вон. проф. д-р Страшко Стојановски
Доценти
Доц. д-р Славчо Цветков
Доц. д-р Игор Стојановиќ
Доц. д-р Сузана Џамтоска-Здравковска
Доц. д-р Киро Мојсов
Доц. д-р Невенка Величкова
Доц. д-р Николинка Донева
Доц. д-р Светлана Јовевска
Доц. д-р Мартин Лукаревски
Доц. д-р Мимоза Серафимовска
Доц. д-р Вело Марковски
Доц. д-р Мишко Џидров
Доц. д-р Светлана Јакимовска
Доц. д-р Дарко Андроников
Доц. м-р Јана Јакимовска
Доц. д-р Марјан Делипетров
Доц. д-р Дејан Методијески
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Доц. д-р Борка Тушевска
Доц. д-р Стеван Габер
Доц. д-р Ацо Јаневски
Доц. д-р Фиданка Трајкова
Доц. м-р Христо Стојаноски
Доц. д-р Александар Крстев
Доц. д-р Сања Костадиновиќ-Величковска
Доц. д-р Билјана Попеска
Доц. д-р Трајче Стојанов
Доц. д-р Марија Хаџи-Николова
Доц. д-р Ристо Поповски
Доц. д-р Олга Кошевалиска
Доц. д-р Александра Жежова
Доц. д-р Стојко Стојков
Доц. д-р Тања Ангелкова-Петкова
Доц. д-р Деспина Сивевска
Доц. д-р ФиданкаИлиева
Доц. д-р Марија Магдинчева-Шопова
Доц. д-р Киро Папакоча
Доц. д-р Драгана Кузмановска
Доц. д-р Илија Груевски
Доц. д-р Дејан Маролов
Доц. д-р Дарко Лазаров
Доц. д-р Тамара Јованов-Марјанова
Доц. д-р Марија Гогова-Самоников
Доц. д-р Билјана Златановска
Доц. д-р Љупчо Давчев
Доц. д-р Гоце Стефанов
Доц. д-р Емилија Митева-Кацарски
Доц. д-р Сашко Димитров
Доц. д-р Зоран Темелков
Доц. д-р Благица Колева
Доц. м-р Ванѓа Димитријева-Кузмановска
Доц. м-р Јордан Ефремов
Доц. д-р Ленче Николовска
Доц. д-р Елена Веселинова
Доц. д-р Татјана Бошков
Доц. д-р Биљана Балабанова
Доц. д-р Емилија Костадиновска
Доц. д-р Ева Ѓорѓиевска
Доц. д-р Кристина Мишева
Доц. д-р Даринка Маролова
Доц. д-р Ана Никодиновска-Крстевска
Доц. д-р Марија Амповска
Доц. д-р Наталија Маркова-Руждиќ
Доц. д-р Ѓорги Димов
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Доц. д-р Благица Донева
Доц. д-р Даниела Коцева
Доц. д-р Мире Спасов
Доц. д-р Даринка Ѓоргиева-Ацкова
Доц. д-р Катарина Смилков
Доц. д-р Оливер Цацков
Доц. д-р Елена Дракалска
Доц. д-р Верица Јосимовска
Доц. д-р Димитар Апасиев
Доц. д-р Афродита Зенделска
Доц. д-р Стојанче Мијалковски
Доц. д-р Невенка Трајкова
Доц. м-р Наташа Трбојевиќ
Доц. д-р Ирена Китанова
Доц. д-р Доне Стојанов
Доц. д-р Наташа Стојковиќ
Доц. д-р Љубен Тевдовски
Доц. м-р Елена Мисиркова
Доц. д-р Александар Цветковски
Доц. д-р Тоше Крстев
Доц. д-р Данче Василева
Виш лектор
Виш лектор м-р Снежана Кирова
Виш лектор м-р Ана Канарева-Димитровска
Лектор
М-р Јане Јованов
М-р Биљана Петковска
М-р Марија Тодорова
М-р Драган Донев
М-р Крсте Илиев
М-р Весна Коцева
М-р Наталија Поп Зариева
М-р Марија Крстева
М-р Надица Негриевска
Асистенти
Асс. м-р Верица Ивановска
Асс. м-р Марија Дарковска-Серафимовска
Асс. м-р Љубица Стефановска-Цераволо
Асистенти-докторанди
М-р Наташа Митева
М-р Оливер Филипоски
М-р Душица Санева
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М-р Соња Јордева
М-р Сашка Голомеова-Лонгурова
М-р Марија Митева
М-р Душан Биков
М-р Елена Карамазова
М-р Ленче Насев
М-р Викторија Максимова
Јулија Заркова
Катерина Златановска
М-р Душко Јошески
М-р Силвана Жежова
М-р Јована Караникиќ
М-р Елена Максимова
М-р Сања Ристески
Ана Радеска-Пановска
М-р Наташа Денкова
М-р Маја Кукушева-Панева
М-р Билјана Читкушева-Димитровска
М-р Марија Чекеровска
М-р Александра Ристеска
М-р Анета Стојановска-Стефановска
М-р Јасмина Вета-Буралиева
М-р Зоран Златев
М-р Јадранка Рунчева
М-р Сања Нашкова
М-р Александра Стојанова
Помлади асистенти
Пом. асс. м-р Сања Пановска
Виш лаборант
М-р Весна Зајкова-Панева
М-р Васко Златковски
М-р Елизабета Каракашева
М-р Марина Петрова
М-р Мишко Милев
М-р Билјана Ковачевиќ
Лаборанти
Катарина Делипетрева
Павле Апостолоски
Кирил Митевски
Јулијана Арсова
Емилија Пенева
Ангела Бикова
М-р Бобан Самарџиски
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М-р Лимонка Лазарова
М-р Ана Митаноска
М-р Радмила Каранакова-Стефановска
М-р Виолета Џидрова
М-р Марија Штерјова
М-р Сашко Милев
М-р Софија Петковска
Паулина Ефремова
Маја Лазарова
Валентина Рангеловиќ
М-р Билјана Атанасова
Мирјана Коцалева
Драгана Петрушева
М-р Васко Кокаланов
Васка Серафимовска
Зоран Манасков
Кореспонденти
Костадин Голаков
Марица Тасевска
Адријана Зејтеникова
М-р Татјана Уланска
Кабинет на ректор
Милкица Миленкоска
Христина Ампова
Кабинет на проректори
Славица Јанева
Христина Серафимовска
Адријана Ристов
Светлана Попова
Снежана Георгиева
Влатко Пачешкоски
Билјана Костуранова
Секретаријат
М-р Ристо Костуранов
Кристина Ѓорѓиевска
Емилија Николова
Жарко Арсовски
Оддел за јавни набавки
Виолета Шаклева
Ирена Рибарева
Ивана Авукатова
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Златко Бежовски
Филип Глигоровски
Оддел за човечки ресурси
Билјана Ѓорѓиева
Ема Радосављевиќ-Максимова
Павлинка Стојановски
Секретари
Ванчо Павлов
Никица Георгиева
Елизабета Давиткова-Барбареева
Љубица Медарска-Апостолова
Лилјана Мираковска
Даниела Свиркова
Билјана Цоневска
Марјан Ристов
Нада Донева
Игор Ефтимов
Технички секретари
Габриела Андова
Габриела Богатинова
Билјана Герасимова
Сашка Атанасова
Елвира Павлова
Павлина Минова-Ичева
Бистра Василева-Ушинова
Лидија Јорданова
Ана Станковска
Маргарета Алчинова
Костадинка Чабулева
Снежана Бардарова
Ивана Шоповска
Оддел за сметководство и финансии
Павлина Спасова
Македонка Коцева
Билјана Иванова
Александар Јакимов
Невенче Панова
Борјан Ѓоргиев
Станка Коцева
Стојанче Манев
Марија Чавдарова
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Центар за меѓууниверзитетска соработка
Сања Стефанова
Мартина Николовска
Оддел за одржување и развој
Горан Лонгуров
Сашко Коруновски
Моне Здравев
Стојан Илиев
ИТ центар
Гоце Богатинов
Јордан Тиквешански
Наташа Фенева
Кире Зафиров
Тодор Чекеровски
Влатко Јовановски
Александар Насков
Горан Петров
Зоран Тиквешански
Е-индекс
Ристе Тимовски
Илија Лазаревски
Билјана Димитрова
Верица Апостолска
Центар за односи со јавноста
Влатко Миленкоски
Тони Михаилов
Игор Стојанов
Игор Ампов
Кристина Богатинова
Даница Гавриловска-Атанасовска
Марија Манева
Александар Максимов
Благој Михов
Сања Гацов
Дијана Насева
Павлинка Митева-Павлова
Славе Димитров
Оддел за е-учење
Борче Јаневски
Стојанче Спасов
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Оддел за студентска архива за прв, втор и трет циклус студии
Димитар Љуботенски
Слаџана Митровска
Марјан Марков
Валентина Давчева
Милена Цацкова
Мирјана Максимова
Антонио Талевски
Влатко Берковски
Иван Јосифов
Мери Манева
Иван Боев
Видан Лазарев
Катица Стојчева
Весна Конзулова
Цона Чеботарева
Стојанче Стојанов
Невенка Ронкова-Атанасова
Јулијана Денкова
Катерина Хаџи Василева
Огнен Алексоски
Владимир Митев
Аница Удовалиева
Марика Атанасова
Васка Здравкова
Даница Гркова
Сања Ристова
Елена Тодоровска
Цветанка Филипова
Марина Радосављевиќ-Бојчева
Александар Толев
Анка Јорданова
Универзитетска библиотека
Александар Донски
Цвета Димитриева
Јасминка Соколовска
Мима Костова
Роза Јовановска
Миланова Љуба
Владимир Китанов
Маријана Кротева
Марио Параклиев
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Возачи
Сашко Донев
Коце Петков
Слободан Јовев
Метотка Тренев
Тоше Симоновски
Оддел за општи и заеднички работи
Методи Патраклиски
Економи
Зоран Илиев
Насо Иванов
Сашко Миланов
Марјан Веселиновски
Јордан Трендов
Пане Петров
Слободан Стојчев
Вeне Пaнов
Бранко Нацев
Илија Миланов
Драган Николов
Вежди Рашидов
Портири/чувари за сопствено обезбедување
Ацо Манев
Игор Лазов
Синиша Најдовски
Саше Јанев
Лазар Петров
Камчо Аритонов
Орце Аџиски
Бошко Стојанов
Здравко Малинов
Лазо Цветков
Сашко Вареловски
Илија Арсов
Михаил Ефтимов
Стојанче Лазаров
Тони Мартиновски
Бошко Тенев
Донче Иванов
Влатко Плешков
Влатко Ставров
Симо Тонев
Драган Илиев
Мише Спасов
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Валентин Чамушев
Ристе Стојанов
Зоран Николов
Тони Јованов
Стевче Давчев
Ристо Арсов
Ленче Филипова
Станко Трајчев
Будимир Станојковски
Ристо Јорданов
Хигиеничари
Емилија Велинова
Јасминка Манаскова
Катерина Петрова
Ангелина Илиева
Маја Стојановска
Јасмина Нофитова
Савета Мастева
Светлана Каева
Ленче Димитрова
Сузана Спасевска
Татјана Џонова
Илванка Козарева
Панда Ангелова
Благица Божинова
Ласта Таушанова
Снежана Стојанова
Снежанка Ангелова
Јасминка Накова
Олгица Лазарова
Снежана Божилова
Елизабета Трајкова
Сузана Момчилова
Виша Владикова
Дана Велкова
Тодорка Трнинкова
Гордана Богатинова
Даниела Петрова
Софче Ткалчева
Снежана Самарџиска
Љупчо Донев
Трејанка Санева
Станка Спасова
Ленче Јанкова-Маноилева
Сунчица Китанова
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Рисанка Донева
Весна Бабунска
Габриела Паунова
Елизабета Ристеска
Елизабета Мановска
Радмила Мирковска
Елена Димова
Стамен Ѓошевски
Јасминка Јорданова
Дејана Велкова
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РЕКТОРСКА УПРАВА
На 128-та седница на Ректорската управа одржана на 19.10.2015
година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Ристе
Темјановски на друг универзитет;
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на стручњаци од
праксата;
–– 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;
–– Одлука за исплата на фиксен надоместок поради зголемен ангажман
на пензионирани професори ангажирани како стручњаци од пракса
на Факултетот за природни и технички науки во зимски и летен
семестар од учебната 2014/2015 година;
–– Одлука за корекција во Е-индекс на студенти од Правен факултет;
–– Одлука запрефрлување на студенти од една насока на друга во
рамките на Факултетот за туризам и бизнис логистика;
–– Одлука за одобрување на Барањето од група студенти на Земјоделски
факултет за продолжување на студиите во четврта година за
студиската програма Агроменаџмент 2012/2013 година;
–– Одлука запродолжување на рокот за завршување на студиите од втор
циклус студии за генерацијата 2010/2011 година со надоместок;
–– Одлука за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски
студии во учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за ослободување од пaртиципација на студенти од Р. Кина,
кои посетуваат подготвителна настава по македонски јазик;
–– Одлука закреирање на привремени профили за наставничкиот кадар
за странските јазици;
–– Одлука за пренос на средства од една на друга сметка од групата
на сметки на сопствени приходи – приходи од самофинансирачки
активности на Универзитетот„Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2015 година;
–– Одлука за склучување на договори помеѓу Факултетот за медицински
науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и приватни
здравствени стоматолошки ординации за зимски семестар во учебната
2015/2016 година;
–– Одлука за посета на обука за менаџери за безбедност на информациите
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ISO 270010;
–– Одлука за усвојување на Понуда од PayNet, Друштво за посредување,
трговија и услуги „Плати брзо“ ДООЕЛ – Скопје;
–– Одлука за доделување стипендии за втор циклус студии во учебната
2015/2016 година, на студенти од Општина Пустец, Р. Албанија;
–– Одлука за начинот и постапката за издавање на упатница за
реализирање на практичната настава на студентите од Земјоделски
факултет;
–– Одлука за плаќање фактура од Факултетот за туризам и бизнис
логистика;
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Трајко
Мицески на друг универзитет;
–– 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 трет циклус студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип, за учебната 2015/2016 година.
На 129-та седница на Ректорската управа одржана на 4.11.2015
година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Стеван
Алексоски на друг универзитет;
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Махмуд
Челик на друг универзитет;
–– Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешните
односи и работењето на Електротехнички факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
–– 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;
–– Одлука заизменување и дополнување на Одлуката за креирање на
привремени профили за наставничкиот кадар за странските јазици;
–– Одлука за усвојување на Листа на членови на наставно-научните
совети на единиците на Универзитетот за зимскиот семестар во
учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за запишување на студенти на трет циклус на студии –
докторски студии во учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно-научниот
совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето
на Меѓународен симпозиум „Досегашните постигнувања и идни
перспективи во медицински и биомедицински истражувања“
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(„International Symposium at Faculty of Medical Science University Goce
Delcev Stip – Macedonia Current achievements and future perspectives
in medical and biomedical research“);
–– Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2015 година;
–– Одлука за усвојување на Работно упатство за користење на модул за
лабораторија;
–– Одлука за барање за посета на курсеви за вработените од Одделот за
е-индекс (УГД инфо);
–– Одлука за усвојување на Правилник за внатрешна организација на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Правилник за систематизација на работните
места на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за давање опрема на реверс на Институтот за филм – Филмска
академија – Охрид;
–– Одлука за усвојување на Предлог за реализирање Проект од страна на
УГД со цел заштита и дигитализација на стар фотографски материјал
од Штип и изработка на фотографии од престојот на научници од Р.
Хрватска во Р. Македонија;
–– Одлука за покривање на трошоците за загревање на просториитешто
ги користи Универзитетот во Национална установа Универзитетска
библиотека „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за покривање на трошоците за загревање на просториитешто
ги користи Универзитетот во СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип;
–– Одлука за покривање на трошоците за загревање на просториитешто
ги користи Универзитетот во ЈЗУ „Клиничка болница“ – Штип.
		
На 130-та седница на Ректорската управа одржана на 14.12.2015
година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
–– 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;
–– Одлука за дополнување на одлуката за давање на согласност на
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници
на студиските програми за втор циклус студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип за учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Вајарство на прв циклус студии (240 ЕКТС) на Ликовната

24

Годишен извештај

академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука задополнување на Одлуката за усвојување на Листа на
членови на наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за зимскиот семестар во учебната 2015/2016 година;
–– Одлука запокривање на наставата од повеќе наставници по ист
наставен предмет/насока/генерација на Музичката академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за додавање на предмети во листата на универзитетски
изборни предмети;
–– Одлука заспроведување на постапка за акредитација на Лабораторијата
за електронска микроскопија и Теренската лабораторија за животна
и работна средина како една лабораторија со три оддела во рамките
на Факултетот за природни и технички науки;
–– Одлука за заедничка апликација на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип и Југозападен универзитет „Неофит Рилски“ – Благоевград за
проектот „Interregional cooperation in solar energy and energy efficiency
(ICoSEEf)“;
–– Одлука заотстапување на патничко моторно возило од Катедрата
за заштита на растенијата и животната средина при Земјоделскиот
факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Работно упатство за затворање на пријавите
за испит во е-индекс и постапување по незатворени пријави;
–– Одлука зазапишување на студенти на трет циклус студии – докторски
студии во учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за стипендирање на трет циклус студии на вработените на
Универзитетот;
–– Одлука заодобрување средства на Илија Белистојаноски, студент на
Музичката академија, за учество на меѓународниот натпревар за соло
пејачи во Белград;
–– Одлука за формирање на Комисија за спроведување на попис на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2015 година;
–– Одлука за усвојување на Годишен извештај за обука на вработените
во внатрешно-организационите единици/стручно-административни
служби во Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2015 година;
–– Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2014/2015 година;
–– Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за Јавни
набавки за 2015 година
–– Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки за 2016
година;
–– Одлука заопределување на временски период во кој вработените на
Универзитетот колективно ќе го користат вториот дел од годишниот
одмор за 2015 година;
–– Одлука задополнување на Предлог-план за медиумска застапеност на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2015/2016 година;
–– Одлука за започнување на постапка за акредитација на Заботехничка
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лабораторија во рамките на Факултетот за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за активирање на постапката за акредитација на Лабораторија
за радиофармација во рамките на Факултетот за медицински науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
На 131-та седница на Ректорската управа одржана на 28.12.2015
година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
–– Одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност на
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и
соработници на студиските програми за прв циклус на студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во
учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Применета уметност и дизајн, модул Дизајн на ентериер и
мебел на прв циклус студии (240 ЕКТС) и модул Пејзажен дизајн
на прв циклус студии (240 ЕКТС) на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за воведување кодови на студиски програми на втор циклус
студии на Факултетот за медицински науки;
–– Одлука за дополнување на Одлуката за покривање на наставата од
повеќе наставници по ист наставен предмет/насока/генерација на
Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за работа
на Фондот за стипендирање на студенти на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука заусвојување на Годишен план за обука на вработените во
внатрешно-организационите
единици/стручно-административни
служби во Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2016 година;
–– Одлука за усвојување на Извештај од втората надзорна оценувачка
посета од TUV NORD – Бугарија за усогласеноста на Универзитетот
со барањата од стандардот ИСО 9001:2008;
–– Одлука за издавање на меѓународно списание на Правен факултет;
–– Одлука за одобрување на финансиска помош за научно списание од
областа на хемијата и хемиската технологија – MJCCE;
–– Одлука за посета на Меѓународен саем за техника – Белград и Саем
за земјоделство – Нови Сад од страна на најдобрите студенти од
Машински факултет;
–– Одлука за учество на студенти од Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип на универзитетски спортски игри во Белгија;
–– Одлука за организирање на Хуманитарна акција за донирање на
детски играчки од страна на вработените лица на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
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–– Одлука за усвојување на Проект за имплементација на софтверско
решение Е-уписи на студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип;
–– Одлука за усвојување на Проект за имплементација на софтверско
решение (модул) за процесирање на барања/предмети на студенти од
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за надомест на патни трошоци на Васил Хаџиманов.
На 132-та седница на Ректорската управа одржана на 25.1.2016
година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука започеток на изработка на студиски програми за
реакредитација од I,II и III циклус студии за учебната 2017/2018
година.
–– Одлука заутврдување на оптовареност на студентите на општа
медицина на студиски програми за учебната 2008/2009 и 2009/2010
година на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за давање на согласност за продолжување на рокот за заверка
на зимски семестар во учебната 2015/2016 година до 31.1.2016 година;
–– Одлука за проектни активности на Универзитетот „Гоце Делчев” –
Штип.
На 133-та седница на Ректорската управа одржана на 1.2.2016
година беа донесени следниве одлуки:
–– 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;
–– Одлука заусвојување на Годишен план за обука на вработените во
внатрешно-организационите
единици/стручно-административни
служби во Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2016 година;
–– Одлука заусвојување на Извештај од Централната пописна комисија
за извршениот попис на Универзитетот за 2015 година;
–– Одлука заприфаќање на Предлог-одлуката од ректорот за доделување
на звањето почесен професор на економски и социјални науки
(Professor Honoris Causa) на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
–– Одлука заутврдување, избор и паричен надоместок на членови на
Управниот одбор на Фондот за научноистражувачка работа на
Универзитетот;
–– Одлука за продолжување на финансирање на научноистражувачки
проекти и усвојување на завршни извештаи за научноистражувачки
проекти;
–– Одлука за учество на Универзитетот во проектот „Можности за
заедничка соработка за добивање на ресурсна и енергетски ефикасна
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ѕвезда“ по програмата за прекугранична соработка Македонија –
Грција;
–– Одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност на
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници
на студиските програми за втор циклус студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип за учебната 2015/2016 година;
–– Одлука задавање на согласност за ангажирање на стручњаци од
праксата;
–– Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно-научниот
совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето
на Интернационален студентски симпозиум.
На 134-та седница на Ректорската управа одржана на 15.2.2016
година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
–– Одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност на
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и
соработници на студиските програми за прв циклус на студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во
учебната 2015/2016 година;
–– Одлука задавање на согласност за ангажирање на стручњаци од
праксата;
–– Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешните
односи и работењето на Земјоделскиот факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука заусвојување на Понуда за учество на Саем „Денови на
образование и кариера“ за 2016 година;
–– Одлука заусвојување 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;
–– Одлука заусвојување на Водич за реакредитација на студиски
програми на прв, втор и трет циклус студии на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип.
На 135-та седница на Ректорската управа одржана на 29.2.2016
година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на завршна сметка за 2015 година на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на завршна сметка за 2015 година на Унисервис ДООЕЛ – Штип;
–– Одлука за усвојување на завршна сметка за 2015 година на Унисервис Агро ДООЕЛ – Штип;
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–– Одлука за усвојување на завршна сметка за 2015 година на
Универзитетски спортски центар;
–– Одлука за усвојување на завршна сметка за 2015 година на
Универзитетски кошаркарски клуб;
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
–– 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 на прв циклус студии на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во учебната 2015/2016
година;
–– Одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност
на одлуките од наставно-научните совети на единиците на
Универзитетот за покриеност на наставата и ангажирање на
наставници и соработници на студиските програми за втор циклус
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен
семестар во учебната 2015/2016 година;
–– 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 трет циклус
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен
семестар во учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за прифаќање на Предлог-одлуката бр.1102-61/3 од
23.2.2016 година од Наставно-научниот совет на Правен факултет за
доделување на звањето почесен професор на правни науки (Professor
Honoris Causa) на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
–– Одлука за укинување на Одлуката за формирање комисија за
проверка на знаења на Филолошки факултет;
–– Одлука заодобрување на користење на финансиски средства од
Институтот за јазици на Филолошкиот факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за курсеви по англиски јазик за
А1, А2, Б1 и Б2 ниво на Филолошки факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за курсеви по француски јазик за
А1, А2 и Б1 ниво на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за курсеви по германски јазик за
А1, А2 и Б1 ниво на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за курсеви по италијански јазик
за А1, А2 и Б1 ниво на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
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–– Одлука за усвојување на Елаборат за курсеви по шпански јазик за
А1, А2 и Б1 ниво на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за курсеви по руски јазик за
А1, А2 и Б1 ниво на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за курсеви по турски јазик за
А1, А2 и Б1 ниво на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за одобрување на финансиски средства за реализација на
практична настава и стручна посета на компанијата „Кончар“ во
Загреб, од страна на студентите од Електротехнички факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука заопремување на една современа училница во ОУ „Ванчо
Прќе“ – Штип;
–– Одлука за формирање на Меѓународен програмски комитет за
меѓународното списание „Student Social Science Journal“ на Правниот
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за доделување награда на Илија Белистојаноски, дипломиран
студент на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
–– Одлука за утврдување на изгледот и содржината на плакетата која
ја доделува Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип на заслужни
поединци, правни лица или институции;
–– Одлука за организирање на летна школа на Правен факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука зазапочнување постапка за распишување на Конкурс за
запишување студенти на прв циклус на студиските програми на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип во учебната 2016/2017 година;
–– Одлука заобезбедување превоз на релација Скопје – Штип – Скопје.
На 136-та седница на Ректорската управа одржана на 17.3.2016
година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на прв
циклус на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип, во учебната 2016/2017 година и дополнување на Конкурс за
запишување вонредни студенти на прв циклус студии по Проектот
30/35 на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип, во учебната 2016/2017 година;
–– Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на втор
циклус на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип, во учебната 2016/2017 година;
–– Одлука за усвојување на Конкурс за запишување студенти на трет
циклус на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип, во учебната 2016/2017 година.
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На 137-та седница на Ректорската управа одржана на 21.3.2016
година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
–– Одлука задавање на согласност за ангажирање на доц. д-р Игор
Стојановиќ на друг универзитет;
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Махмуд
Челик на друг универзитет;
–– 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;
–– Одлука за ангажирање на истакнати стручњаци од практиката на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, за зимски и летен семестар
во учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за ангажирање на наставници од други универзитети на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и ангажирање на наставници
избрани во насловни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
за зимски и летен семестар во учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за усвојување на Листа на членови на наставно-научните
совети на единиците на Универзитетот за летниот семестар во
учебната 2015/2016 година;
–– Одлука заисправка на техничка грешка на студиски програми на прв
циклус на студии на Факултетот за информатика при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука заодобрување на средства за награди за Ораторска вечер 2016
на Правен факултет;
–– Одлука за финансиска поддршка на Меѓународна конференција во
организација на Економски факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на тековни и планирани активности на Центарот
за односи со јавноста за 2016 година;
–– Одлука за усвојување на Проект „Со велосипед на факултет“;
–– Одлука за усвојување на Проект „Музичка сесија“;
–– Одлука за доделување на Плакета во знак на признание за особен
придонес на развојот и афирмацијата на Универзитетот;
–– Одлука за доделување на Благодарница за придонес и ангажман за
развојот и афирмирање на Универзитетот;
–– Одлука за доделување на Повелба за доделување на титула почесен
професор на науки (Professor Honoris Causa);
–– Одлука за доделување на Пофалница во знак на признание за
постигнатиот најдобар успех во студирањето во студиската 2015/2016
година.
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На 138-та седница на Ректорската управа одржана на 4.4.2016
година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за исправка на предмети во е-индекс за студиска програма
2013/2014 г. на прв циклус студии на Факултетот за информатика;
–– Одлука за усвојување на Пријава за реализација на Проект „Турретур“ кој се реализира во рамките на Факултетот за туризам и
бизнис логистика;
–– Одлука за усвојување на Програма за организирање на сертифицирана
настава и полагање стручен испит за туристички водич, туристички
придружник и раководител на туристичка агенција во рамките на
Факултетот за туризам и бизнис логистика;
–– Одлука за усвојување на Трошковник за полагање на испит за
туристички водич, туристички придружник и раководител на
туристичка агенција;
–– Одлука за посета на FEELMOTION – студентски фестивал и
работилница во Охрид, од страна на студентите на Филмската
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за давање на согласност на Договор за донација на опрема за
потребите на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип;
–– Одлука за усвојување на План за заштита и спасување од природни
непогоди и други несреќи кај Наставниот центар за дентална медицина
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Предучилишно воспитување на прв циклус студии на
Факултетот за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Педагогија на прв циклус студии на Факултетот за
образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Одделенска настава на прв циклус студии на Факултетот за
образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Историја на прв циклус студии на Факултетот за образовни
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Историја – наставна насока на прв циклус студии на
Факултетот за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Археологија на прв циклус студии на Факултетот за
образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Бизнис економија на прв циклус студии на Економскиот
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
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–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Маркетинг менаџмент и деловни финансии на прв циклус
студии на Економски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Менаџмент и претприемништво на прв циклус студии на
Економски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Сметководство и ревизија на прв циклус студии на
Економски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Финансии на прв циклус студии на Економски факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Агроменаџмент на прв циклус студии на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Градинарство на прв циклус студии на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Поледелство на прв циклус студии на Земјоделски факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Енологија на прв циклус студии на Земјоделски факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Лозаро-овоштарство на прв циклус студии на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Растителна биотехнологија на прв циклус студии на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Фитомедицина на прв циклус студии на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Рударство на прв циклус студии на Факултетот за природни
и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Пејзажна архитектура на прв циклус студии на Факултетот
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Инженерство за заштита на животната средина на прв
циклус студии на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
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програма Индустриска логистика на прв циклус студии на Факултет
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Дизајн на ентериер и мебел на прв циклус студии на
Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Геологија на прв циклус студии на Факултет за природни и
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Географија на прв циклус студии на Факултет за природни
и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Дизајн на текстил и облека на прв циклус студии на
Технолошко-технички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Технологија на материјали на прв циклус студии на
Технолошко-технички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Технологија на текстил и облека на прв циклус студии на
Технолошко-технички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Математика – наставна насока на прв циклус студии на
Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Бизнис информатика на прв циклус студии на Факултет за
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Компјутерски науки на прв циклус студии на Факултет за
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Компјутерско инженерство и технологии на прв циклус
студии на Факултет за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Гастрономија, исхрана и диететика на прв циклус студии
на Факултет за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Бизнис администрација на прв циклус студии на Факултет
за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;

Годишен извештај

–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Бизнис логистика на прв циклус студии на Факултет за
туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Хотелско-ресторанска на прв циклус студии на Факултет
за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Туризам на прв циклус студии на Факултет за туризам и
бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Џез студии на прв циклус студии на Музичка академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Композиција на прв циклус студии на Музичка академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Музичар изведувач на прв циклус студии на Музичка
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Соло пеење на прв циклус студии на Музичка академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Етнокореологија на прв циклус студии на Музичка
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Пијано на прв циклус студии на Музичка академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Теорија на музиката и музичка педагогија на прв циклус
студии на Музичка академија при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Музичко-сценска режија и чалгиска музика на прв циклус
студии на Музичка академија при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Автоматика и системско инженерство на прв циклус студии
на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Електроенергетика и обновливи извори на енергија на прв
циклус студии на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Машинско инженерство на прв циклус студии на Машински
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факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Правни студии на прв циклус студии на Правен факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Применета политика и дипломатија на прв циклус студии
на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Медиумски студии и односи со јавноста на прв циклус
студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Филмска и ТВ режија на прв циклус студии на Филмска
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Продукција на прв циклус студии на Филмска академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Филмска и ТВ камера на прв циклус студии на Филмска
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Анимација и визуелни ефекти на прв циклус студии на
Филмска академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Филмска и ТВ монтажа на прв циклус студии на Филмска
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Драматургија на прв циклус студии на Филмска академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Аудио продукција на прв циклус студии на Филмска
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Филмска и ТВ сценографија на прв циклус студии на
Филмска академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Македонски јазик и книжевност, насока наставна на прв
циклус студии на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Македонски јазик и книжевност, насока применета на
прв циклус студии на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Англиски јазик и книжевност, насока наставна на прв
циклус студии на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
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–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Англиски јазик и книжевност, насока преведување и
толкување на прв циклус студии на Филолошки факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Германски јазик и книжевност, насока наставна на прв
циклус студии на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Германски јазик и книжевност, насока преведување и
толкување на прв циклус студии на Филолошки факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Турски јазик и книжевност, насока наставна на прв циклус
студии на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Турски јазик и книжевност, насока преведување и
толкување на прв циклус студии на Филолошки факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Италијански јазик и книжевност, насока наставна на прв
циклус студии на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Италијански јазик и книжевност, насока преведување
и толкување на прв циклус студии на Филолошки факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Француски јазик и книжевност, насока наставна на прв
циклус студии на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Француски јазик и книжевност, насока преведување и
толкување на прв циклус студии на Филолошки факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на универзитетска
студиска програма Биологија на прв циклус студии на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Бизнис информатика на англиски јазик на прв циклус
студии на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Џез гитара на англиски јазик на прв циклус студии на
Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
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–– Одлука за усвојување на Листа на наставници за реализирани
активности за користење на флексибилно работно време – ФРВ за
2016 година;
–– Одлука за учество во Проект „Biowaste“, по програмата Interreg
BalkanMed;
–– Одлука за аплицирање на Проект „Fostering Sustainable Industries and
Environment through Innovative Transborder Clusters“;
–– Одлука за учество на Универзитетот во проектот со наслов
“BalkanMed CultTour Network”.
На 139-та седница на Ректорската управа одржана на 16.5.2016
година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
–– 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;
–– 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 2016/2017 година;
–– Одлука за ангажирање на наставници од други универзитети на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и ангажирање на наставници
избрани во насловни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
за зимски и летен семестар во учебната 2016/2017 година;
–– Одлука за ангажирање на истакнати стручњаци од практиката на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, за зимски и летен семестар
во учебната 2016/2017 година;
–– Одлука за усвојување на Информација за наставата во летниот
семестар на учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за исправка на техничка грешка во студиски програми на прв
циклус студии на Филмска академија;
–– Одлука за исправка на техничка грешка во студиска програма –
Правосудна насока на прв циклус студии на Правен факултет;
–– Одлука за усвојување на Работно упатство за генерирање, печатење
и издавање на дипломи и додаток на дипломи за прв циклус студии од
Студентскиот информационен систем;
–– Одлука за усвојување на Предлог-проект за изработка на
документирана емисија за изворската пештера Слатински извор;
–– Одлука за давање согласност на одлуката од Наставно-научниот
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––
––

––
––
––
––
––
––

––
––

––
––
––

совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето
на Интернационален студентски симпозиум;
Одлука за не усвојување на Предлог-одлуката од Наставно-научниот
совет на Правниот факултет за зачленување во SEELS – мрежа на
правни факултети на Југоисточна Европа;
Одлука за одобрување на финансиски средства за реализација на
практична настава и стручна посета во Карнобат, Република Бугарија,
од страна на студентите од Земјоделски факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за стручна посета на студенти од академските студиски
програми на Факултетот за медицински науки за престој на клиниките
на Државниот медицински универзитет во Самара, Русија;
Одлука за одобрување на финансиски средства за превод на книги
од англиски на македонски јазик и од македонски на англиски јазик;
Одлука за усвојување на Барање за донација на компјутерска опрема
поднесено од Клиничка болница – Штип;
Одлука за усвојување на Барање за донација на компјутерска опрема
поднесено од ЈП „Стипион 2011“ – Штип;
Одлука за определување на временски период во кој вработените на
Универзитетот ќе го користат првиот дел од годишниот одмор за
2016 година;
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 2016/2017 година;
Одлука за исправка на техничка грешка во елаборатите на студиските
програми Историја и Археологија на прв циклус на студии во учебната
2012/2013 година на Факултетот за образовни науки;
Одлука за формирање на универзитетска конкурсна комисија и
утврдување на надомест за членовите на комисијата, за работната
група за успешно реализирање на уписите на Универзитетот и за
вработените од единиците на Универзитетот кои се задолжени
за примање на документи и внесување на податоци за пријавените
кандидати за студиската 2016/2017 година;
Одлука за формирање на универзитетска конкурсна комисија за
одлучување за прием на кандидати за втор циклус студии за учебната
2016/2017 година;
Одлука за формирање на универзитетска конкурсна комисија за
одлучување за прием на кандидати за трет циклус (докторски) студии
за учебната 2016/2017 година;
Одлука за реализација на теренска настава од страна на студентите од
Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип.
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На 140-та седница на Ректорската управа одржана на 27.6.2016
година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
–– Одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност на
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и
соработници на студиските програми за прв циклус на студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во
учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за усвојување на Мислење бр. 0206-510/2 од 10.6.2016 година
за продолжување на постапката за предвремен избор и за давање
на согласност за распишување на Конкурс за предвремен избор на
вонреден проф. д-р Крсто Блажев во звање редовен професор на
Факултетот за природни и технички науки;
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Тодор
Чепреганов на друг универзитет;
–– Одлука за дополнување на Одлуката за ангажирање на истакнати
стручњаци од практиката на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,
за зимски и летен семестар во учебната 2016/2017 година;
–– Одлука за исплата на фиксен надоместок поради зголемен ангажман
на пензионирани професори ангажирани како стручњаци од пракса
на Факултетот за природни и технички науки во зимски и летен
семестар од учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за започнување на постапка за усогласување на општите акти
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип по барањата од стандардот
ИСО 9001:2015 и сертификација на Универзитетот по стандардот
ИСО 9001:2015;
–– Одлука за усвојување на Извештај за самоевалуација на Универзитетот
за периодот 2013-2015 година, поднесен од Kомисијата за евалуација;
–– Одлука за исплата на надоместок на членовите на Комисијата за
спроведување на самоевалуација на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип, за периодот од 2013 до 2015 година и исплата на надоместок
на членовите на работната група за изработка на Правилник за
внатрешна организација на работата и Правилник за систематизација
на работните места на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2016 година;
–– Одлука за давање на позајмица помеѓу сметките на сопствени приходи
од прв и втор циклус на студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип;
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–– Одлука за исправка на техничка грешка во електронскиот систем на
студиската програма – Класично сликарство на прв циклус на студии
на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за одобрување на финансиски средства за организирање на
Меѓународна научна конференција на тема „Климентовото дело“ на
Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно-научниот
совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето
на Научниот симпозиум „Дентофацијална естетика – современи
пристапи и решенија“;
–– Одлука за организирање превоз на релација Штип-Охрид-Штип за
студенти од Правен факултет за учество на Летна школа;
–– Одлука за обезбедување на сместување за студенти од Државниот
медицински универзитет во Самара, Русија;
–– Одлука за раскинување на Договор за деловно-техничка соработка со
ДПТУ „Мангала“ ДООЕЛ – Штип;
–– Одлука за раскинување на Договор за деловно-техничка соработка со
ДТУ „Брејк Кафе“ ДОО – Скопје;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Автоматизација и процеси на втор циклус студии на
Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска програма
Неконвенционални извори и технологии во електроенергетика на
втор циклус студии на Електротехнички факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Бизнис економија на втор циклус студии на Економски
факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Маркетинг менаџмент и деловни финансии на втор циклус
студии на Економски факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма МБА менаџмент на втор циклус студии на Економски
факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Сметководство и ревизија на втор циклус студии на
Економски факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Финансии на втор циклус студии на Економски факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Безбедност на храна на втор циклус студии на Земјоделски
факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Енологија на втор циклус студии на Земјоделски факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Лозарство на втор циклус студии на Земјоделски факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
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програма Поледелско производство на втор циклус студии на
Земјоделски факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Преработка и контрола на анимални производи на втор
циклус студии на Земјоделски факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Растителна биотехнологија на втор циклус студии на
Земјоделски факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Селекција и семепроизводство на втор циклус студии на
Земјоделски факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Фитомедицина на втор циклус студии на Земјоделски
факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Класично сликарство на втор циклус студии на Ликовна
академија;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Етнокореологија на втор циклус студии на Музичка
академија;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиски
програми Флејта, Обоа, Кларинет, Фагот, Хорна, Труба, Тромбон,
Туба, Виолина, Виола, Виолончело и Контрабас на втор циклус
студии на Музичка академија;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Пијано на втор циклус студии на Музичка академија;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Соло пеење на втор циклус студии на Музичка академија;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Теорија на музиката и музичка педагогија на втор циклус
студии на Музичка академија;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиски
програми Џез гитара, Џез труба, Џез саксафон, Џез тапани, Џез
пијано и Џез бас на втор циклус студии на Музичка академија;
Одлука на Елаборат за акредитација на студиска програма
Проектирање на производни системи на втор циклус студии на
Машински факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Граѓанско право на втор циклус студии на Правен факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Деловно право на втор циклус студии на Правен факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Демократски институции и човекови права на втор циклус
студии на Правен факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на Студии по
европско право на втор циклус студии на Правен факултет;
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–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Јавна администрација на втор циклус студии на Правен
факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Казнено право на втор циклус студии на Правен факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Технологија и дизајн на текстил на втор циклус студии на
Технолошко-технички факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Анимација и визуелни ефекти на втор циклус студии на
Филмска академија;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Драматургија на втор циклус студии на Филмска академија;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Филмска и ТВ камера на втор циклус студии на Филмска
академија;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Филмска и ТВ режија на втор циклус студии на Филмска
академија;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Филмска и ТВ сценографија на втор циклус студии на
Филмска академија;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Computational Engineering на втор циклус студии на
Факултет за информатика;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Интелигентни системи и роботика на втор циклус студии
на Факултет за информатика;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Информациски и веб технологии на втор циклус студии на
Факултет за информатика;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Информациски системи и технологии на втор циклус
студии на Факултет за информатика;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Комуникациски технологии и процесирање на сигнали на
втор циклус студии на Факултет за информатика;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Математика на втор циклус студии на Факултет за
информатика;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Математичко-информатичко образование на втор циклус
студии на Факултет за информатика;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Пресметковно инженерство на втор циклус студии на
Факултет за информатика;
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–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Финансиска и актуарска математика на втор циклус студии
на Факултет за информатика;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Античка археологија на втор циклус студии на Факултет
за образовни науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Историја на Македонија – македонска воена историја на
втор циклус студии на Факултет за образовни науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Историја на дипломатијата на втор циклус студии на
Факултет за образовни науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Историја на Македонија – македонско национално движење
на втор циклус студии на Факултет за образовни науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Методика на втор циклус студии на Факултет за образовни
науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Образование на наставници на втор циклус студии на
Факултет за образовни науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Образовна политика и менаџмент во образованието на втор
циклус студии на Факултет за образовни науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Педагогија на втор циклус студии на Факултет за образовни
науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Средновековна археологија на втор циклус студии на
Факултет за образовни науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Средновековна историја – Византија и Балканот во
средниот век на втор циклус студии на Факултет за образовни науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Геологија и геофизика на втор циклус студии на Факултет
за природни и технички науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Дизајн на ентериер и мебел на втор циклус студии на
Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Индустриска логистика на втор циклус студии на Факултет
за природни и технички науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Инженерство за заштита на животна средина на втор
циклус студии на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
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програма Инженерство за заштита на работна средина на втор циклус
студии на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Подготовка на минерални суровини на втор циклус студии
на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Наоѓалишта на минерални суровини на втор циклус студии
на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Петрологија, минералогија и геохемија на втор циклус
студии на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Површинска експлоатација на втор циклус студии на
Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Подземна експлоатација на втор циклус студии на Факултет
за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Хидрогеологија на втор циклус студии на Факултет за
природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Бизнис логистика на втор циклус студии на Факултет за
туризам и бизнис логистика;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Меѓународен туризам на втор циклус студии на Факултет
за туризам и бизнис логистика;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Англиска филологија на втор циклус студии на Филолошки
факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Германска филологија на втор циклус студии на Филолошки
факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Македонска филологија на втор циклус студии на
Филолошки факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Турска филологија на втор циклус студии на Филолошки
факултет.

На 141-та седница на Ректорската управа одржана на 15.8.2016
година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за давање на позајмица на парични средства по Проектот
„Селекција, заштита и промоција на балкански јадливи шумски
видови – FOOD FOREST PARKS“;
–– Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за систематизација на работните места на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип;
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–– Одлука за усвојување на Барање за донација на компјутерска опрема
поднесено од ЈЗУ „Клиничка болница“ – Штип;
–– Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2016 година;
–– Одлука задонација на 25.000 литри пакувана вода за поплавените
подрачја во Скопје.
На 142-та седница на Ректорската управа одржана на 22.8.2016
година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на Информација за пријавените кандидати
по Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на
студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип во
учебната 2016/2017 година;
–– Одлука за прием на кандидати кои се јавиле на Конкурсот за
запишување на студенти на прв циклус на студиските програми на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип во учебната 2016/17 година,
а кои имаат помалку од 40 поени, односно помалку од 80 поени на
Факултетот за медицински науки.
На 143-та седница на Ректорската управа одржана на 21.3.2016
година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
–– Одлука за предвремен избор на насловен доцент д-р Жанета Попоска
во звање насловен вонреден професор на Правен факултет;
–– Одлука за ангажирање на доц. д-р Игор Стојановиќ на друг
универзитет;
–– Одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност на
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници
на студиските програми за прв циклус студии на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип за зимски и летен семестар во учебната 2016/2017
година;
–– Одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност на
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и соработници
на студиските програми за втор циклус студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип, за зимски и летен семестар во учебната
2016/2017 година;
–– Одлука за дополнување на Одлуката за ангажирање на истакнати
стручњаци од практиката на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,
за зимски и летен семестар во учебната 2016/2017 година;
–– Одлука за ангажирање на наставничкиот кадар за странските јазици
(универзитетски изборни);
–– Одлука за дополнување на Одлуката за усвојување на висината на
надоместоците за час на договорно ангажираните професори на
Универзитетот;
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–– Одлука за исплата на фиксен надоместок на пензионирани професори
ангажирани како стручњаци од пракса во учебната 2016/2017 година;
–– Одлука за склучување на Меморандум за соработка;
–– Одлука за исправка на техничка грешка во електронскиот систем
на студиската програма Џез на прв циклус студии на Музичката
академија:
–– Одлука за замена на универзитетски изборни предмети во рамите на
Музичката академија;
–– Одлука за продолжување на рокот за студирање на студентите од
втор циклус студии за генерацијата 2009/2010 со надоместок;
–– Одлука за организирање на Меѓународна научна конференција на
Правен факултет;
–– Одлука за давање согласност на Одлуката од Наставно-научниот
совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето
на Научниот симпозиум „Дентофацијална естетика – современи
пристапи и решенија“;
–– Одлука за исплата на фиксен надоместок на професори, поради нивен
зголемен ангажман на Факултетот за медицински науки во летен
семестар од учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за исплата на паричен надомест на наставници кои учествуваат
во комисиско полагање на испит;
–– Одлука за стипендирање на трет циклус студии на вработените на
Универзитетот;
–– Одлука за набавка на медицинска количка за инструменти за
потребите на Факултетот за медицински науки;
–– Одлука за печатење на материјалите од III Конгрес на геолози на Р.
Македонија;
–– Одлука за усвојување на Барање за донација на компјутерска опрема
поднесено од Општина Штип.
На 144-та седница на Ректорската управа одржана на 21.3.2016
година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за прифаќање на Предлог-одлуката бр. 1402-92/23 од
12.10.2016 година на Наставно-научниот уметнички совет на
Музичката академија за доделување на титула почесен доктор на
науки од подрачјето на Музичката уметност на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип (Doctor Honoris Causa) на Душко Гојковиќ;
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Махмуд
Челик на друг универзитет;
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Трајко
Мицески на друг универзитет;
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Васо
Талески на друг универзитет;
–– 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
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на студиските програми за прв циклус на студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип, за зимски и летен семестар во учебната
2016/2017 година;
–– Одлука за дополнување на Одлуката за давање на согласност на
одлуките од наставно-научните совети на единиците на Универзитетот
за покриеност на наставата и ангажирање на наставници и
соработници на студиските програми за втор циклус на студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, за зимски и летен семестар во
учебната 2016/2017 година;
–– Одлука за усвојување на Правилник за утврдување и исплата на
плати и други надоместоци на вработените на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип.
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ СЕНАТ
На 115-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
19.10.2015 година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за верификација на мандат на член во Универзитетскиот
сенат, претставник од Музичката академија;
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на стручњаци од
праксата;
–– Одлука за исплата на фиксен надоместок поради зголемен ангажман
на пензионирани професори ангажирани како стручњаци од пракса
на Факултетот за природни и технички науки во зимски и летен
семестар од учебната 2014/2015 година;
–– Одлука за пренос на средства од една на друга сметка од групата
на сметки на сопствени приходи – приходи од самофинансирачки
активности на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2015 година;
–– Одлука за склучување на договори помеѓу Факултетот за медицински
науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и приватни
здравствени стоматолошки ординации, за зимски семестар во
учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за посета на Обука за менаџери за безбедност на информациите
ISO 27001;
–– Одлука за усвојување на Понуда од PayNet, Друштво за посредување,
трговија и услуги „Плати брзо“ ДООЕЛ – Скопје;
–– Одлука за усвојување на Предлог за изработка на апликација
за мониторирање во реално време на интегритет на датотеки и
директориуми за потребите на УГД;
–– Одлука за доделување стипендии за втор циклус студии во учебната
2015/2016 година, на студенти од Општина Пустец, Р. Албанија;
–– Одлука за плаќање фактура од Факултетот за туризам и бизнис
логистика.
На 116-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
4.11.2015 година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
–– Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за
внатрешните односи и работењето на Електротехничкиот факултет
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за запишување на студенти на трет циклус на студии –
докторски студии во учебната 2015/2016 година;
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–– Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно-научниот
совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето
на Меѓународен симпозиум „Досегашните постигнувања и идни
перспективи во медицински и биомедицински истражувања“
(„International Symposium at Faculty of Medical Science University Goce
Delcev Stip – Macedonia Current achievements and future perspectives
in medical and biomedical research“);
–– Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2015 година;
–– Одлука за усвојување на Работно упатство за користење на модул за
лабораторија;
–– Одлука за барање за посета на курсеви за вработените од Одделот за
е-индекс (УГД инфо);
–– Одлука за усвојување на Правилник за внатрешна организација на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Правилник за систематизација на работните
места на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за давање опрема на реверс на Институтот за филм – Филмска
академија – Охрид;
–– Одлука за исплата на делот за унапредување на наставници кои се
избрани во повисоко звање од сметката 788 – сопствени приходи на
УГД, за месеците октомври и ноември 2015 година;
–– Одлука за усвојување на Предлог за реализирање Проект од страна на
УГД со цел заштита и дигитализација на стар фотографски материјал
од Штип и изработка на фотографии од престојот на научници од Р.
Хрватска во Р. Македонија;
–– Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот кој
го користи Универзитетот во Национална установа Универзитетска
библиотека „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот кој го
користи Универзитетот во СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип;
–– Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот кој го
користи Универзитетот во ЈЗУ „Клиничка болница“ – Штип.
На 117-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
14.12.2015 година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за верификација на мандат на членови во Универзитетскиот
сенат, претставници од Ликовната академија;
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
–– Одлука за ангажирање на Кара Данкан Ведерман како визитинг
професор на Факултетот за медицински науки;
–– Одлука за ангажирање на Кристин Витнбл како визитинг професор
на Правен факултет;
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–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Вајарство на прв циклус на студии (240 ЕКТС) на Ликовната
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за додавање на предмети во Листата на универзитетски
изборни предмети;
–– Одлука за спроведување на постапка за акредитација на Лабораторијата
за електронска микроскопија и Теренската лабораторија за животна
и работна средина како една лабораторија со три оддела во рамките
на Факултетот за природни и технички науки;
–– Одлука за заедничка апликација на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип и Југозападен универзитет „Неофит Рилски“ – Благоевград за
проектот „Interregional cooperation in solar energy and energy efficiency
(ICoSEEf)“;
–– Одлука за отстапување на патничко моторно возило од Катедрата
за заштита на растенијата и животната средина при Земјоделскиот
факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Работно упатство за затворање на пријавите
за испит во е-индекс и постапување по незатворени пријави;
–– Одлука за стипендирање на трет циклус студии на вработените на
Универзитетот;
–– Одлука за одобрување средства на Илија Белистојаноски, студент на
Музичката академија, за учество на меѓународниот натпревар за соло
пејачи во Белград;
–– Одлука за формирање на Комисија за спроведување на попис на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2015 година;
–– Одлука за усвојување на Годишен извештај за обука на вработените
во внатрешно-организационите единици/стручно-административни
служби во Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2015 година;
–– Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2014/2015 година;
–– Одлука за усвојување на Финансиски план на Универзитетот за 2016
година;
–– Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2015 година;
–– Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки за 2016
година;
–– Одлука за определување на временски период во кој вработените на
Универзитетот колективно ќе го користат вториот дел од годишниот
одмор за 2015 година;
–– Одлука за дополнување на Предлог-план за медиумска застапеност на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2015/2016 година;
–– Одлука за започнување на постапка за акредитација на Заботехничка
лабораторија во рамките на Факултетот за медицински науки при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за активирање на постапката за акредитација на Лабораторија
за радиофармација во рамките на Факултетот за медицински науки
при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
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На 118-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
28.12.2015 година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Јово Атељеви како визитинг
професор на Економскиот факултет;
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Мехмед Билгин како визитинг
професор на Економскиот факултет;
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Сузана Стефановиќ како визитинг
професор на Економскиот факултет;
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Применета уметност и дизајн, модул – Дизајн на ентериер
и мебел на прв циклус студии (240 ЕКТС) и модул - Пејзажен дизајн
на прв циклус на студии (240 ЕКТС) на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за воведување кодови на студиски програми на втор циклус
студии на Факултетот за медицински науки;
–– Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за работа
на Фондот за стипендирање на студенти на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Извештај од втората надзорна оценувачка
посета од TUV NORD – Бугарија за усогласеноста на Универзитетот
со барањата од стандардот ИСО 9001:2008;
–– Одлука за издавање на Меѓународно списание на Правен факултет;
–– Одлука за одобрување на финансиска помош за научно списание од
областа на хемијата и хемиската технологија – MJCCE;
–– Одлука за посета на Меѓународен саем за техника – Белград и Саем
за земјоделство – Нови Сад од страна на најдобрите студенти од
Машински факултет;
–– Одлука за учество на студенти од Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип на Универзитетски спортски игри во Белгија;
–– Одлука за усвојување на Проект за имплементација на софтверско
решение е-уписи на студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип;
–– Одлука за усвојување на Проект за имплементација на софтверско
решение (модул) за процесирање на барања/предмети на студенти од
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за надомест на патни трошоци на Васил Хаџиманов;
–– Одлука за исплата на фиксен надоместок на професори, поради нивен
зголемен ангажман на Факултетот за медицински науки во зимски
семестар од учебната 2015/2016 година.
На 119-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
1.2.2016 година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за верификација на мандат на проф. д-р Росе Смилески како
член во Универзитетскиот сенат, претставник од Воената академија
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– придружна членка на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за избор на проф. д-р Виолета Стефанова во звање редовен
професор;
–– Одлука за избор на проф. д-р Илчо Јованов во звање редовен
професор;
–– Одлука за избор на проф. д-р Ристе Темјановски во звање редовен
професор;
–– Одлука за избор на проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска во
звање редовен професор;
–– Одлука за избор на проф. д-р Драге Петрески во звање редовен
професор;
–– Одлука за усвојување на предлогот за доделување на звањето почесен
професор на науки и формирање на рецензентска комисија;
–– Одлука за почеток на изработка на студиски програми за
реакредитација од I, II и III циклус студии за учебната 2017/2018
година;
–– Одлука за утврдување на оптовареност на студентите на Општа
медицина на студиски програми за учебната 2008/2009 и 2009/2010
година при Факултетот за медицински науки на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за учество на Универзитетот во проектот „Подобрени
способности, можности за развој на туристички активности во
прекуграничниот регион“ по Интеррег програмата за прекугранична
соработка Македонија – Грција 2014/2020;
–– Одлука за усвојување на Годишен план за обука на вработените во
внатрешно-организационите
единици/стручно-административни
служби во Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2016 година;
–– Одлука за усвојување на Извештај од Централната пописна комисија
за извршениот попис на Универзитетот за 2015 година;
–– Одлука за утврдување, избор и паричен надоместок на членови на
Управниот одбор на Фондот за научноистражувачка работа на
Универзитетот;
–– Одлука за продолжување на финансирање на научноистражувачки
проекти и усвојување на Завршни извештаи за научноистражувачки
проекти;
–– Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно-научниот
совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето
на Интернационален студентски симпозиум;
–– Одлука за учество на Универзитетот во проектот „Можности за
заедничка соработка за добивање на ресурсна и енергетски ефикасна
ѕвезда“ по програмата за прекугранична соработка Македонија –
Грција;
–– Одлука за пренос на средства од една на друга сметка од групата на
сметки на сопствени приходи – приходи на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Програма за инвестиции и инвестициско
одржување на Универзитетот за 2016 година.
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На 120-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
29.2.2016 година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на завршна сметка за 2015 година на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на завршна сметка за 2015 година на Унисервис ДООЕЛ – Штип;
–– Одлука за усвојување на завршна сметка за 2015 година на Унисервис Агро ДООЕЛ – Штип;
–– Одлука за усвојување на завршна сметка за 2015 година на
Универзитетски спортски центар;
–– Одлука за усвојување на завршна сметка за 2015 година на
Универзитетски кошаркарски клуб.
На 121-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
29.2.2016 година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
–– Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешните
односи и работењето на Земјоделскиот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
–– 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;
–– Одлука за усвојување на Водич за реакредитација на студиски
програми од прв, втор и трет циклус на студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Понуда за учество на Саем „Денови на
образование и кариера“ за 2016 година;
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
–– Одлука за прифаќање на Предлог-одлуката бр.1102-61/3 од 23.2.2016
година од Наставно-научниот совет на Правен факултет, за
доделување на звањето почесен професор на правни науки (Professor
Honoris Causa) на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
–– Одлука за одобрување на користење на финансиски средства од
Институтот за јазици на Филолошкиот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за курсеви по англиски јазик за
А1, А2, Б1 и Б2 ниво на Филолошкиот факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за курсеви по француски јазик за
А1, А2 и Б1 ниво на Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за курсеви по германски јазик за
А1, А2 и Б1 ниво на Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце
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Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за курсеви по италијански јазик за
А1, А2 и Б1 ниво на Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за курсеви по шпански јазик за
А1, А2 и Б1 ниво на Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за курсеви по руски јазик за А1,
А2 и Б1 ниво на Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за курсеви по турски јазик за А1,
А2 и Б1 ниво на Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за формирање на Наставни центри на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за одобрување на финансиски средства за реализација на
практична настава и стручна посета на компанијата „Кончар“ во
Загреб, од страна на студентите од Електротехнички факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за опремување на една современа училница во ОУ „Ванчо
Прќе“ – Штип;
–– Одлука за формирање на меѓународен програмски комитет за
меѓународното списание „Student Social Science Journal“ на Правниот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за доделување награда на Илија Белистојаноски, дипломиран
студент на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип;
–– Одлука за обезбедување превоз на релација Скопје – Штип – Скопје;
–– Одлука за утврдување на изгледот и содржината на плакетата која
ја доделува Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип на заслужни
поединци, правни лица или институции.
На 122-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
21.3.2016 година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
–– Одлука за избор на проф. д-р Виолета Николовска во звање редовен
професор;
–– Одлука за избор на проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска во звање
редовен професор;
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Дарина Валчева како визитинг
професор;
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Пиеро Атилио Бианко како
визитинг професор;
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Филипус Хеин Елсинга како
визитинг професор;
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–– Одлука за ангажирање на истакнати стручњаци од практиката на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, за зимски и летен семестар во
учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за ангажирање на наставници од други универзитети на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и ангажирање на наставници
избрани во насловни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
за зимски и летен семестар во учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за формирање на изборна комисија за спроведување на
постапката за избор на членови на Универзитетска комисија за
самоевалуација;
–– Одлука за започнување на постапка за спроведување на самоевалуација
на Универзитетот и формирање на Комисија за спроведување на
самоевалуација;
–– Одлука за одобрување на средства за награди за Ораторска вечер
2016 на Правен факултет;
–– Одлука за финансиска поддршка на Меѓународна конференција во
организација на Економски факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на тековни и планирани активности на Центарот
за односи со јавноста за 2016 година;
–– Одлука за усвојување на Проект „Со велосипед на факултет“;
–– Одлука за усвојување на Проект „Музичка сесија“;
–– Одлука за доделување на Плакета во знак на признание за особен
придонес на развојот и афирмацијата на Универзитетот;
–– Одлука за доделување на Благодарница за придонес и ангажман за
развојот и афирмирање на Универзитетот;
–– Одлука за доделување на Повелба за доделување на титула почесен
професор на науки (Professor Honoris Causa);
–– Одлука за доделување на Пофалница во знак на признание за
постигнатиот најдобар успех во студирањето во студиската 2015/2016
година.
На 123-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
4.4.2016 година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Јовица Васин како визитинг
професор на Земјоделски факултет;
–– Одлука за усвојување на Пријава за реализација на Проект „Турретур“ кој се реализира во рамките на Факултетот за туризам и
бизнис логистика;
–– Одлука за усвојување на Програма за организирање на сертифицирана
настава и полагање стручен испит за туристички водич, туристички
придружник и раководител на туристичка агенција во рамките на
Факултетот за туризам и бизнис логистика;
–– Одлука за усвојување на Трошковник за полагање на испит за
туристички водич, туристички придружник и раководител на
туристичка агенција;
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–– Одлука за посета на FEELMOTION – студентски фестивал и
работилница во Охрид, од страна на студентите на Филмската
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за давање на согласност на Договор за донација на опрема
за потребите на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на План за заштита и спасување од природни
непогоди и други несреќи кај Наставниот центар за дентална медицина
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Предучилишно воспитување на прв циклус студии на
Факултетот за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Педагогија на прв циклус студии на Факултетот за
образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Одделенска настава на прв циклус студии на Факултетот за
образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Историја на прв циклус студии на Факултетот за образовни
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Историја – наставна насока на прв циклус студии на
Факултетот за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Археологија на прв циклус студии на Факултетот за
образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Бизнис економија на прв циклус студии на Економскиот
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Маркетинг менаџмент и деловни финансии на прв циклус
студии на Економскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Менаџмент и претприемништво на прв циклус студии на
Економскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Сметководство и ревизија на прв циклус студии на
Економскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Финансии на прв циклус студии на Економскиот факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
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програма Агроменаџмент на прв циклус студии на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Градинарство на прв циклус студии на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Поледелство на прв циклус студии на Земјоделски факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Енологија на прв циклус студии на Земјоделски факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Лозаро-овоштарство на прв циклус студии на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Растителна биотехнологија на прв циклус студии на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Фитомедицина на прв циклус студии на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Рударство на прв циклус студии на Факултетот за природни
и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Пејзажна архитектура на прв циклус студии на Факултетот
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Инженерство за заштита на животната средина на прв
циклус студии на Факултетот за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Индустриска логистика на прв циклус студии на Факултетот
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Дизајн на ентериер и мебел на прв циклус студии на
Факултетот за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Геологија на прв циклус студии на Факултетот за природни
и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Географија на прв циклус студии на Факултетот за природни
и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
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програма Дизајн на текстил и облека на прв циклус студии на
Технолошко-технички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Технологија на материјали на прв циклус студии на
Технолошко-технички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Технологија на текстил и облека на прв циклус студии на
Технолошко-технички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Математика – наставна на прв циклус студии на Факултетот
за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Бизнис информатика на прв циклус студии на Факултетот
за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Компјутерски науки на прв циклус студии на Факултетот
за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Компјутерско инженерство и технологии на прв циклус
студии на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Гастрономија, исхрана и диететика на прв циклус студии на
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Бизнис администрација на прв циклус студии на Факултетот
за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Бизнис логистика на прв циклус студии на Факултетот за
туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Хотелско-ресторанска на прв циклус студии на Факултетот
за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Туризам на прв циклус студии на Факултетот за туризам и
бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Џез студии на прв циклус студии на Музичката академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
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програма Композиција на прв циклус студии на Музичката академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Музичар изведувач на прв циклус студии на Музичката
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Соло пеење на прв циклус студии на Музичката академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Етнокореологија на прв циклус студии на Музичката
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Пијано на прв циклус студии на Музичката академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Теорија на музиката и музичка педагогија на прв циклус
студии на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Музичко-сценска режија и чалгиска музика на прв циклус
студии на Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Автоматика и системско инженерство на прв циклус студии
на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Електроенергетика и обновливи извори на енергија на прв
циклус студии на Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Машинско инженерство на прв циклус студии на Машински
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Правни студии на прв циклус студии на Правен факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Применета политика и дипломатија на прв циклус студии
на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Медиумски студии и односи со јавноста на прв циклус
студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Филмска и ТВ режија на прв циклус студии на Филмска
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
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програма Продукција на прв циклус студии на Филмска академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Филмска и ТВ камера на прв циклус студии на Филмска
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Анимација и визуелни ефекти на прв циклус студии на
Филмска академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Филмска и ТВ монтажа на прв циклус студии на Филмска
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Драматургија на прв циклус студии на Филмска академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Аудио продукција на прв циклус студии на Филмска
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Филмска и ТВ сценографија на прв циклус студии на
Филмска академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Македонски јазик и книжевност, насока наставна на прв
циклус студии на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Македонски јазик и книжевност, насока применета на
прв циклус студии на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Англиски јазик и книжевност, насока наставна на прв
циклус студии на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Англиски јазик и книжевност, насока преведување и
толкување на прв циклус студии на Филолошки факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Германски јазик и книжевност, насока наставна на прв
циклус студии на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Германски јазик и книжевност, насока преведување и
толкување на прв циклус студии на Филолошки факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Турски јазик и книжевност, насока наставна на прв циклус
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студии на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Турски јазик и книжевност, насока преведување и
толкување на прв циклус студии на Филолошки факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Италијански јазик и книжевност, насока наставна на прв
циклус студии на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Италијански јазик и книжевност, насока преведување
и толкување на прв циклус студии на Филолошки факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Француски јазик и книжевност, насока наставна на прв
циклус студии на Филолошки факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Француски јазик и книжевност, насока преведување и
толкување на прв циклус студии на Филолошки факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на универзитетска
студиска програма Биологија на прв циклус студии на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Бизнис информатика на англиски јазик на прв циклус
студии на Факултетот за информатика при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Џез гитара на англиски јазик на прв циклус студии на
Музичката академија при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Листа на наставници за реализирани
активности за користење на флексибилно работно време – ФРВ за
2016 година;
Одлука за учество во Проект „Biowaste“, по програмата Interreg
BalkanMed;
Одлука за аплицирање на Проект „Fostering Sustainable Industries and
Environment through Innovative Transborder Clusters“;
Одлука за учество на Универзитетот во Проектот со наслов
“BalkanMed CultTour Network”.

На 124-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
11.4.2016 година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за склучување на анекси за исплата на неисплатен дел по
склучени договори;
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–– Одлука за учество во Проект „Innovative instruments for Finincing and
Promoting Entrepreneurial Business Culture at Universities through ICT
Transfer“, по програмата: Interreg V – B Balkan– Mediterranean 20142020;
–– Одлука за аплицирање на Проект: „Smart & Start“.
На 125-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
16.5.2016 година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
–– Одлука за ангажирање на наставници од други универзитети на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и ангажирање на наставници
избрани во насловни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
за зимски и летен семестар во учебната 2016/2017 година;
–– Одлука за ангажирање на истакнати стручњаци од практиката на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, за зимски и летен семестар
во учебната 2016/2017 година;
–– Одлука за усвојување на Информација за наставата во летниот
семестар на учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за избор на претставници од Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип за членови на Интеруниверзитетската конференција;
–– Одлука за исправка на техничка грешка во студиски програми на прв
циклус на студии на Филмската академија;
–– Одлука за исправка на техничка грешка во студиска програма –
Правосудна насока на прв циклус на студии на Правен факултет;
–– Одлука за усвојување на Работно упатство за генерирање, печатење
и издавање на дипломи и додаток на дипломи за прв циклус на студии
од Студентскиот информационен систем;
–– Одлука за усвојување на Предлог-проект за изработка на
документирана емисија за изворската пештера Слатински извор;
–– Одлука за давање согласност на одлуката од Наставно – научниот
совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето
на Интернационален студентски симпозиум;
–– Одлука за не усвојување на предлог одлуката од Наставно-научниот
совет на Правниот факултет за зачленување во SEELS – мрежа на
правни факултети на Југоисточна Европа;
–– Одлука за одобрување на финансиски средства за реализација
на практична настава и стручна посета во Карнобат, Република
Бугарија, од страна на студентите од Земјоделски факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за стручна посета на студенти од академските студиски
програми на Факултетот за медицински науки за престој на клиниките
на Државниот медицински универзитет во Самара, Русија;
–– Одлука за одобрување на финансиски средства за превод на книги
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од англиски на македонски јазик и од македонски на англиски јазик;
–– Одлука за усвојување на Барање за донација на компјутерска опрема
поднесено од Клиничка болница – Штип;
–– Одлука за усвојување на Барање за донација на компјутерска опрема
поднесено од ЈП „Стипион 2011“ – Штип;
–– Одлука за определување на временски период во кој вработените на
Универзитетот ќе го користат првиот дел од годишниот одмор за
2016 година;
–– Одлука за исправка на техничка грешка во елаборатите на студиските
програми Историја и Археологија на прв циклус на студии во учебната
2012/2013 година на Факултетот за образовни науки;
–– Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија и
утврдување на надомест за членовите на комисијата, за работната
група за успешно реализирање на уписите на Универзитетот и за
вработените од единиците на Универзитетот кои се задолжени
за примање на документи и внесување на податоци за пријавените
кандидати за студиската 2016/2017 година;
–– Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за
одлучување за прием на кандидати за втор циклус студии за учебната
2016/2017 година;
–– Одлука за формирање на Универзитетска конкурсна комисија за
одлучување за прием на кандидати за трет циклус (докторски) студии
за учебната 2016/2017 година.
На 126-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
27.6.2016 година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за верификација на мандат на член во Универзитетскиот
сенат, претставник од Правен факултет;
–– Одлука за потврдување на Одлуката од ректорот на Универзитетот
за избор на доц. д-р Драгана Кузмановска за декан на Филолошки
факултет;
–– Одлука за избор на проф. д-р Влатко Чингоски во звање редовен
професор;
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
–– Одлука за дополнување на одлуката за ангажирање на истакнати
стручњаци од практиката на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,
за зимски и летен семестар во учебната 2016/2017 година;
–– Одлука за исплата на фиксен надоместок поради зголемен ангажман
на пензионирани професори ангажирани како стручњаци од пракса
на Факултетот за природни и технички науки во зимски и летен
семестар од учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за започнување на постапка за усогласување на општите акти
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип по барањата од стандардот
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ИСО 9001:2015 и сертификација на Универзитетот по стандардот
ИСО 9001:2015;
Одлука за усвојување на Извештај за самоевалуација на Универзитетот
за периодот 2013-2015 година, поднесен од Kомисијата за евалуација;
Одлука за исплата на надоместок на членовите на Комисијата за
спроведување на самоевалуација на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип, за периодот од 2013 до 2015 година и исплата на надоместок
на членовите на работната група за изработка на Правилник за
внатрешна организација на работата и Правилник за систематизација
на работните места на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за утврдување и исплата на плати и други надоместоци на вработените
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2016 година;
Одлука за давање на позајмица помеѓу сметките на сопствени приходи
од прв и втор циклус на студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип;
Одлука за исправка на техничка грешка во електронскиот систем на
студиската програма – Класично сликарство на прв циклус студии
на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за одобрување на финансиски средства за организирање на
Меѓународна научна конференција на тема „Климентовото дело“ на
Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за давање согласност на одлуките од Наставно-научниот
совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето
на Научниот симпозиум „Дентофацијална естетика – современи
пристапи и решенија“;
Одлука за организирање превоз на релација Штип-Охрид-Штип за
студенти од Правен факултет за учество на Летна школа;
Одлука за обезбедување на сместување за студенти од Државниот
медицински универзитет во Самара, Русија;
Одлука за раскинување на Договор за деловно-техничка соработка со
ДПТУ „Мангала“ ДООЕЛ – Штип;
Одлука за раскинување на Договор за деловно-техничка соработка со
ДТУ „Брејк Кафе“ ДОО – Скопје;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Автоматизација и процеси на втор циклус студии на
Електротехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска програма
Неконвенционални извори и технологии во електроенергетика на
втор циклус студии на Електротехнички факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Бизнис економија на втор циклус студии на Економски
факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
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програма Маркетинг менаџмент и деловни финансии на втор циклус
студии на Економски факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма МБА менаџмент на втор циклус студии на Економски
факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Сметководство и ревизија на втор циклус студии на
Економски факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Финансии на втор циклус студии на Економски факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Безбедност на храна на втор циклус студии на Земјоделски
факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Енологија на втор циклус студии на Земјоделски факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Лозарство на втор циклус студии на Земјоделски факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Поледелско производство на втор циклус студии на
Земјоделски факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Преработка и контрола на анимални производи на втор
циклус студии на Земјоделски факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Растителна биотехнологија на втор циклус студии на
Земјоделски факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Селекција и семепроизводство на втор циклус студии на
Земјоделски факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Фитомедицина на втор циклус студии на Земјоделски
факултет;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Класично сликарство на втор циклус студии на Ликовна
академија;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Етнокореологија на втор циклус студии на Музичка
академија;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиски
програми Флејта, Обоа, Кларинет, Фагот, Хорна, Труба, Тромбон,
Туба, Виолина, Виола, Виолончело и Контрабас на втор циклус
студии на Музичка академија;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Пијано на втор циклус студии на Музичка академија;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Соло пеење на втор циклус студии на Музичка академија;
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–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Теорија на музиката и музичка педагогија на втор циклус
студии на Музичка академија;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиски
програми Џез гитара, Џез труба, Џез саксафон, Џез тапани, Џез
пијано и Џез бас на втор циклус студии на Музичка академија;
–– Одлука на Елаборат за акредитација на студиска програма
Проектирање на производни системи на втор циклус студии на
Машински факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Граѓанско право на втор циклус студии на Правен факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Деловно право на втор циклус студии на Правен факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Демократски институции и човекови права на втор циклус
студии на Правен факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на Студии по
европско право на втор циклус студии на Правен факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Јавна администрација на втор циклус студии на Правен
факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Казнено право на втор циклус студии на Правен факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Технологија и дизајн на текстил на втор циклус студии на
Технолошко – технички факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Анимација и визуелни ефекти на втор циклус студии на
Филмска академија;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Драматургија на втор циклус студии на Филмска академија;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Филмска и ТВ камера на втор циклус студии на Филмска
академија;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Филмска и ТВ режија на втор циклус студии на Филмска
академија;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Филмска и ТВ сценографија на втор циклус студии на
Филмска академија;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Computational Engineering на втор циклус студии на
Факултет за информатика;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Интелигентни системи и роботика на втор циклус студии
на Факултет за информатика;
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–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Информациски и веб технологии на втор циклус студии на
Факултет за информатика;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Информациски системи и технологии на втор циклус
студии на Факултет за информатика;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Комуникациски технологии и процесирање на сигнали на
втор циклус студии на Факултет за информатика;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Математика на втор циклус студии на Факултет за
информатика;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Математичко-информатичко образование на втор циклус
студии на Факултет за информатика;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Пресметковно инженерство на втор циклус студии на
Факултет за информатика;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Финансиска и актуарска математика на втор циклус студии
на Факултет за информатика;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Античка археологија на втор циклус студии на Факултет
за образовни науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Историја на Македонија – македонска воена историја на
втор циклус студии на Факултет за образовни науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Историја на дипломатијата на втор циклус студии на
Факултет за образовни науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Историја на Македонија – македонско национално движење
на втор циклус студии на Факултет за образовни науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Методика на втор циклус студии на Факултет за образовни
науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Образование на наставници на втор циклус студии на
Факултет за образовни науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Образовна политика и менаџмент во образованието на втор
циклус студии на Факултет за образовни науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Педагогија на втор циклус студии на Факултет за образовни
науки;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
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програма Средновековна археологија на втор циклус студии на
Факултет за образовни науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Средновековна историја – Византија и Балканот во
средниот век на втор циклус студии на Факултет за образовни науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Геологија и геофизика на втор циклус студии на Факултет
за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Дизајн на ентериер и мебел на втор циклус студии на
Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Индустриска логистика на втор циклус студии на Факултет
за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Инженерство за заштита на животна средина на втор
циклус студии на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Инженерство за заштита на работна средина на втор циклус
студии на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Подготовка на минерални суровини на втор циклус студии
на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Наоѓалишта на минерални суровини на втор циклус студии
на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Петрологија, минералогија и геохемија на втор циклус
студии на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Површинска експлоатација на втор циклус студии на
Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Подземна експлоатација на втор циклус студии на Факултет
за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Хидрогеологија на втор циклус студии на Факултет за
природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Бизнис логистика на втор циклус студии на Факултет за
туризам и бизнис логистика;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Меѓународен туризам на втор циклус студии на Факултет
за туризам и бизнис логистика;
Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Англиска филологија на втор циклус студии на Филолошки
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факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Германска филологија на втор циклус студии на Филолошки
факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Македонска филологија на втор циклус студии на
Филолошки факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Турска филологија на втор циклус студии на Филолошки
факултет;
–– Одлука за избор на проф. д-р Луси Караниколова-Чочоровска во
звање редовен професор.
На 127-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
15.8.2016 година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за давање на позајмица на парични средства по Проектот
„Селекција, заштита и промоција на балкански јадливи шумски
видови – FOOD FOREST PARKS“;
–– Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за систематизација на работните места на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на барање за донација на компјутерска опрема
поднесено од ЈЗУ „Клиничка болница“ – Штип;
–– Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2016 година;
–– Одлука за донација на 25.000 литри пакувана вода за поплавените
подрачја во Скопје;
–– Одлука за усвојување на Годишен план за вработување за 2016 година;
–– Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за систематизација на работните места на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за систематизација на работните места на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за внатрешна организација на Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип.
На 128-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
3.10.2016 година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за нормативна
и издавачка дејност;
–– Одлука за предвремен избор на насловен доцент д-р Жанета Попоска
во звање насловен вонреден професор на Правен факултет;
–– Одлука за дополнување на Одлуката за ангажирање на истакнати
стручњаци од практиката на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип,

70

Годишен извештај

за зимски и летен семестар во учебната 2016/2017 година;
–– Одлука за исплата на фиксен надоместок на пензионирани професори
ангажирани како стручњаци од пракса во учебната 2016/2017 година;
–– Одлука за склучување на Меморандум за соработка;
–– Одлука за исправка на техничка грешка во електронскиот систем
на студиската програма Џез студии на прв циклус на студии на
Музичката академија;
–– Одлука за замена на универзитетски изборни предмети во рамите на
Музичката академија;
–– Одлука за продолжување на рокот за студирање на студентите од
втор циклус студии за генерацијата 2009/2010 со надоместок;
–– Одлука за организирање на Меѓународна научна конференција на
Правен факултет;
–– Одлука за давање согласност на одлуката од Наставно-научниот
совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето
на Научниот симпозиум „Дентофацијална естетика – современи
пристапи и решенија“;
–– Одлука за дополнување на Одлуката за усвојување на висината на
надоместоците за час на договорно ангажираните професори на
Универзитетот;
–– Одлука за исплата на фиксен надоместок на професори, поради нивен
зголемен ангажман на Факултетот за медицински науки во летен
семестар од учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за исплата на паричен надомест на наставници кои учествуваат
во комисиско полагање на испит;
–– Одлука за стипендирање на трет циклус студии на вработените на
Универзитетот;
–– Одлука за набавка на медицинска количка за инструменти за
потребите на Факултетот за медицински науки;
–– Одлука за печатење на материјалите од III Конгрес на геолози на Р.
Македонија;
–– Одлука за усвојување на Барање за донација на компјутерска опрема
поднесено од Општина Штип;
–– Одлука за усвојување на Правилник за изменување и дополнување
на Правилникот за систематизација на работните места на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за одобрена висина на средствата за користење на службени
мобилни телефони.
На 129-та седница на Универзитетскиот сенат одржана на
25.10.2016 година беа донесени следниве одлуки:
–– Одлука за избор на д-р Крсто Блажев во звање редовен професор;
–– Одлука за усвојување на предлогот за доделување на титула почесен
доктор на науки и формирање на рецензентска комисија;
–– Одлука за усвојување на предлог-мислења од Комисија за финансии,
инвестиции и развој;
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–– Одлука за давање согласност на одлуката од Наставно-научниот
совет на Факултетот за медицински науки во врска со одржувањето
на Научниот симпозиум „Дентофацијална естетика – современи
пристапи и решенија“;
–– Одлука за поддршка на организација на Меѓународна конференција
и работилница за студенти од Факултетот за туризам и бизнис
логистика;
–– Одлука за одобрување на финансиски средства за печатење на
списанието „Палимпсест“ во рамките на Филолошки факултет;
–– Одлука за одобрување на финансиски средства за печатење на
Монографија за Активот на новинари „Исток“;
–– Одлука за покривање на трошоците за загревање на просторот кој го
користи Универзитетот во НУ УБ „Гоце Делчев“ – Штип;
–– Одлука за формирање на Комисија за спроведување на попис на
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за 2016 година;
–– Одлука за усвојување на барање за користење на средства од научни
проекти доделени од Министерството за образование и наука;
–– Одлука за усвојување на барање за донација на компјутерска опрема
поднесено од Комисија за заштита од дискриминација – Скопје;
–– Одлука за печатење на корица и врзување на Монографија
„Минералите на Македонија“;
–– Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на Правилникот
за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање
на трет циклус – докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип;
–– Одлука за усвојување на Правилник за дополнување на
Правилникот за начинот и условите на користење на средства од
Фондот за научноистражувачка работа од страна на вработените
научноистражувачки работници на Универзитетот „Гоце Делчев” –
Штип;
–– Одлука за снимање на документарен филм за Универзитетот „Гоце
Делчев“ – Штип по повод 10-годишнината од постоењето;
–– Одлука по Понуда од Агенција за маркетинг и издавачка дејност
„ЕЛИТА“ – Скопје.
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КАБИНЕТ НА ПРОРЕКТОР ЗА НАСТАВА
Извештајот за работата на Кабинетот на проректорот за настава
за 2015/2016 година содржи активности реализирани согласно со
надлежноста на проректорот за настава и работите и работните задачи
на вработените кои се планирани и дополнителни активности што се
произлезени од актуелните прашања и случувања.
Планираните активности за работа за 2015/2016 година се реализирани
согласно со академски календар на Универзитетот.
Во спроведувањето на активностите во тековната 2015/2016
година непосредно се соработуваше со единиците на Универзитетот и
универзитетските центри.
Во текот на 2015/2016 година, Кабинетот на проректорот за настава
работеше со еден проректор за настава, еден раководител на студентски
прашања за прв циклус студии и еден референт во Кабинетот на
проректорот за настава.
Во студиската 2015/2016 година на Универзитетот беа активни
следниве студиски програми:
Прв и втор циклус студии
Правен факултет – 6 прв циклус, 10 втор циклус.
Економски факултет – 9 прв циклус, 6 втор циклус.
Факултет за образовни науки – 6 прв циклус, 8 втор циклус.
Земјоделски факултет – 12 прв циклус, 6 втор циклус.
Музичка академија – 23 прв циклус, 6 втор циклус.
Ликовна академија – 2 прв циклус.
Факултет за информатика – 8 прв циклус, 14 втор циклус.
Факултет за природни и технички науки – 14 прв циклус, 12 втор
циклус.
Филолошки факултет – 5 прв циклус, 11 втор циклус.
Факултет за медицински науки – 9 прв циклус, 15 втор циклус.
Факултет за туризам и бизнис логистика – 11 прв циклус, 7 втор
циклус.
Електротехнички факултет – 5 прв циклус, 2 втор циклус.
Машински факултет – 5 прв циклус, 2 втор циклус.
Технолошко-технички факултет – 7 прв циклус, 2 втор циклус.
Филмска академија – 3 прв циклус.
•

•

Трет циклус студии
Кампус 2 - Биотехнички науки и техничко-технолошки науки
(Факултет за природни и технички науки, Земјоделски факултет,
Факултет за информатика, Технолошко-технички факултет,
Машински факултет), 13 трет циклус.
Кампус 3 - Факултет за медицински науки, 5 трет циклус.
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•

Кампус 4 - Филолошки факултет, Електротехнички факултет,
Факултет за туризам и бизнис логистика и Факултет за образовни
науки, 5 трет циклус.

На Универзитетот „Гоце Делчев“ вкупно 289 лица се редовно
вработени како кадар вклучен во наставата, надворешно ангажирани
наставници и соработници се 84 лица, а стручњаци од пракса се 121 лице.
Согласно со обврските предвидени со актите на Универзитетот,
во периодот септември 2015 – септември 2016 година активностите се
реализирани на следниот начин:
–– Активности врзани за реализација на наставата на студентите на прв
циклус студии:
–– Изработка на Предлог-конкурс за запишување на студенти на прв
циклус студии;
–– Објавување на Конкурс за запишување на студенти;
–– Прием и запишување на студенти на прв циклус студии, реализиран
во три уписни рока;
–– Издавање на информатори за студентите запишани во студиската
2015/2016 година;
–– Реализација на студентски календар за испитни сесии и студентски и
наставни активности за календарската 2015 година;
–– Изработка на електронски распоред согласно со расположливите
условни капацитети во Штип, како и во сите наставни центри каде
што редовно се одвива наставата;
–– Е-индекс – сите активности на студентите врзани за нивните обврски
за време на студирањето, пријавување на испити, заверување
и запишување на семестар и друго се одвиваат по електронски
пат, вклучително и е-плаќањето кое има многу висока стапка на
искористеност;
–– Реализацијата на електронско следење и одвивање на наставата преку
потпишување на редовност на настава од страна на наставниците,
електронско генерирање на извештаи по завршена сесија;
–– Формирана е работна група за акредитација на студиските програми
за прв, втор и трет циклус студии и истите се доставени до Одборот
за акредитација и до Министерството за образование и наука;
–– Студиските програми на Филмската академија се ставени во мирување
заради концептот на Универзитетот за запишување на студенти на
Филмската академија на четири години;
–– Објавување на студиските програми за учебната 2015/2016 година на
македонски и на англиски јазик на веб-страницата на Универзитетот;
–– Објавување на предметните програми на македонски и на англиски
јазик на веб-страницата на Универзитетот;
–– Сите активности за запишување на студентите се завршени до 15
септември 2016 година, вклучително и апликациите на странските
студенти кои се пријавени за следење на наставата на Универзитетот
„Гоце Делчев“;
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–– За странските студенти кои се пријавиле да студираат на македонски
јазик е организирана настава по македонски јазик (степен А1 и А2),
односно полагање соодветен испит за полагање.
Активности реализирани преку состаноци со Комисијата за
наставни прашања и продеканите на единиците на Универзитетот за
решавање на актуелните проблеми и новини поврзани со наставата на прв
циклус студии:
–– Следење на редовноста во реализација на предметните програми од
страна на наставниците и соработниците;
–– Проверка на состојбата со договорите за ангажирање на наставници
и потребни согласности на секој од факултетите;
–– Преглед на состојбата со ажурирањето на испитните пријави;
–– Завршни активности и предавање на матичните книги за запишани
студенти на прв циклус студии;
–– Забрзување на процедурите за преглед на студентските досиеја;
–– Навремена изработка на додатоци на диплома кои кореспондираат со
генерациите на кои им се издава диплома;
–– Навремено доставување на списоци на завршени студенти за издавање
на дипломи и додатоци на дипломи;
–– Реализација на клиничка настава согласно со предметните програми;
–– Иницирање на потпишување на договори за соработка со други
високообразовни институции од други држави за олеснување на
проектите за размена на студенти и вработени (Еразмус и слично).
Покриеност на наставата на прв циклус студии - се врши согласно
со доставените одлуки од наставно-научните совети на факултетите и во
соработка со Правилникот за прв циклус студии истата се проверува дали
соодветствува со барањата на Законот за високо образование.
Секој наставник треба да има најмногу 4 предмети и 8 часа настава во
семестар, а секој соработник најмалку 16 часа практична настава.
По проверката истите се доставуваат за изработка на електронски
распоред.
Ангажираност на наставници на прв циклус студии
Ангажираноста и покриеноста на наставата со наставници вработени
на УГД се врши согласно со одлуките на ННС од факултетите и правникот
за прв циклус студии изработува решенија. Наставниците вработени
на УГД можат да изведуваат настава на матичните и на други/сродни
факултети.
Покриеноста на наставата со ангажираност на наставници од други
универзитети се врши по барање на ННС од факултетите и доставување
на согласниот од институцијата од каде што доаѓа наставникот. По
проверката на документите се изработува договор за ангажираност и
предлог-решение до ректорот.
Истата постапка се води и за ангажираност на соработници и
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стручњаци од практика од други институции и за сите области за кои има
потреба.
Најголем број на ангажираност на наставници, соработници и
стручњаци од практика има на ФМН, поради спецификите на студиските
програми, нивната поврзаност со клиниките и институциите од јавното
и приватното здравство и потребата истата да се реализира на соодветно
место.
Активности поврзани со Универзитетски спортски центар (има
посебен и целосен и детален извештај за Универзитетски спортски центар)
Овие активности се поврзани со:
–– Организација и реализација на задолжителната настава по Спорт
и рекреација за студентите од прва година на сите факултети –
посетеност;
–– Реализација на слободните активности на студентите од сите години
на сите факултети;
–– Организација на Универзитетска баскет лига;
–– Организација на Универзитетска лига во одбојка;
–– Учество на женската и машката екипа на Европското спортско
првенство на одбојка на плажа во Бугарија;
–– Учество на студентите со универзитетските клубови во
активностите на Универзитетската спортска федерација и државните
универзитетски лиги каде што членува Универзитетот „Гоце Делчев“;
–– Реализација на спортски активности на вработени на УГД;
–– Креирање на веб-страница на Универзитетски спортски центар,
медиумски активности поврзани со работата на УСЦ;
–– Реализација на пилот-истражување за потребите на наставата по
Спорт и рекреација (спроведување на Анкетен прашалник на крајот
од секој семестар за утврдување на фитнес нивото и фитнес статусот
на студентите);
–– Активности на спортските клубови на УГД - кошарка, одбојка, пингпонг и карате во соодветните лиги, нивно опремување со спортски
реквизити, превоз и сѐ што е потребно за нормално учество во
натпреварите, редовни лекарски систематски прегледи, осигурување
и членарини.
Соработка и средби со претставници од Студентскиот парламент
која се интензивира како резултат на реалната потреба за усогласување на
дел од активностите, посебно врзани за:
–– Спорт и организација на универзитетски/меѓууниверзитетски/
меѓународни турнири;
–– Учество на студенти на национални/меѓународни конгреси и
манифестации и нивно претставување со стручни/научни трудови;
–– Реализација на редовната настава/пракса.
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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.
Разгледувајќи ги сите активности кои се преземани може да се заклучи
дека успешно се завршени сите обврски, а задачите се исполнувани
навремено и квалитетно.
Во наредниот период треба да се идентификуваат евентуални слабости
и недоследности при извршувањето на функциите со континуирано
следење на работењето на сите извршители и решавање на евентуалните
поплаки и забелешки од студентите или наставниците ангажирани на прв
циклус студии.
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КАБИНЕТ НА ПРОРЕКТОР ЗА НАУКА
Извештајот за работата на Кабинетот на проректорот за наука за
2016 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 2016 год. се реализирани во
целост.
Во текот на 2016 година се реализирани и дополнителни активности,
согласно со потребите на Универзитетот.
Во спроведувањето на активностите во тековната 2016 година
непосредно се соработуваше со единиците на Универзитетот и
универзитетските центри.
Во текот на 2016 година, Кабинетот на проректорот за наука беше
под директна надлежност на ректорот на Универзитетот. Активностите
од надлежностите ги вршеа двајца секретари за правни прашања и
студентски прашања за втор и трет циклус студии, каде што се вработени
тројца референти за втор циклус студии и еден раководител кој воедно е
раководител и на студентски прашања и на првиот циклус студии и еден
референт за трет циклус студии.
Во учебната 2015/2016 година се реализирани многубројни активности
поврзани со вториот и третиот циклус студии и специјализациите на
здравствени работници со високо образование од областа на медицината.
Процесирани се:
–– Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата
и обврските на студентите на втор циклус студии.
–– Постапки за одбрана на специјалистички и магистерски трудови.
–– Промоција на магистрирани студенти.
–– Реализирање на Конкурс за запишување на студенти на втор циклус
студии за учебната 2016/2017 година.
–– Реализирање на Конкурс за запишување на кандидати
на
специјализации за здравствени работници за учебната 2016/2017
година.
–– Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата
и обврските на здравствени работници со високо образование од
областа на медицината.
–– Изработка на документација потребна на Одделот за сметководство
за исплата на сите учесници и институции вклучени во реализација
на специјализациите.
–– Изработка на сите правни акти потребни за реализација на
специјализациите.
–– Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот, правата
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и обврските на студентите на трет циклус студии.
–– Постапки за одбрана на докторска дисертација.
–– 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.
–– Конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии докторски студии за учебната 2016/2017 година.
–– Промоција на доктори на науки.
–– Административна поддршка на Советот на редовни професори.
–– Процесирање на постапките за избор на соработници и наставници на
единиците на Универзитетот.
–– Изработка на предлог-акти за потребите на Универзитетот.
–– 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.
–– Постапки за одобрување на средства за финансирање на
научноистражувачки проекти од Фондот за научноистражувачка
работа при УГД.
–– Постапки за доделување на годишни награди на вработените за
објавен научен труд или стручен труд во најпрестижни меѓународни
списанија со импакт фактор.
–– Постапките за одобрување на користење на флексибилно работно
време за наставниците на Универзитетот, како и други тековни
активности.
–– Постапки за акредитација на студиски програми за втор циклус
студии и постапки за акредитација на ментори на втор циклус студии.
–– Постапки за акредитација на студиски програми за трет циклус
студии и постапки за акредитација на ментори на трет циклус студии.
Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот,
правата и обврските на студентите на втор циклус студии
Службата за студенти за втор циклус студии ги опслужува сите
единици на Универзитетот.
Референтите за студентски прашања и Кабинетот на проректорот
за наука во календарската 2014 година има процесирано околу (600)
петстотини различни барања и молби од студенти на втор циклус студии.
Постапки за одбрана на специјалистички и магистерски трудови
Процесирањето на јавните одбрани на специјалстичките/
магистерските трудови на студентите на единиците се врши со
административна поддршка од референтите за втор циклус студии и
секретарите на единиците. Во текот на 2016 година процесирани се
одбрани на магистерски/специјалистички трудови на сите единици на
Универзитетот.
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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.
Реализирање на Конкурс за запишување на студенти на втор
циклус студии за учебната 2016/2017 година
Во текот на оваа година Универзитетот објави и го реализира
Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии за учебната
2016/2017 година.
Конкурсот беше распишан за сите четиринаесет единици на
Универзитетот за повеќе од педесет студиски програми и модули.
Реализирање на конкурси за запишување на кандидати на
специјализации за здравствени работници со високо образование од
областа на медицината за учебната 2015/2016 и 2016/2017 година
Во текот на оваа година Универзитетот ги објави и го реализира
конкурсите за приjaвување на кандидати за запишување/одобрување
на специјализација и супспецијализација на здравствени работници и
здравствени соработници со високо образование од областа на медицината
за 2015 и 2016 година.
Конкурсот за 2016 година беше распишан за вработени здравствени
работници во јавни здравствени установи во повеќе области, според
Програмата за изменување и дополнување на Програмата за потребите
од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата
на здравствени установи за 2016 година. Вкупно се распишани 86
специјализации и супспецијализации за потребите на јавните здравствени
установи.
Конкурсот беше распишан и за вработени здравствени работници
во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени во
повеќе области, каде што беа распишани 68 слободни специјализации
односно супспецијализации. На Конкурсот за 2015 година беа запишани
вкупно 25 специјализанти.
Молби, пријави и најразлични барања поврзани со статусот,
правата и обврските на здравствени работници со високо образование
од областа на медицината
Процесирање на сите поднесени молби, пријави и најразлични барања
поврзани со статусот, правата и обврските на здравствени работници со
високо образование од областа на медицината.
Изработка на документација потребна на Одделот за
сметководство за исплата на сите учесници и институции вклучени
во реализација на специјализациите односно специјалистичките
турнуси
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Изработени се пресметки, барања и налози за исплата на сите учесници
во реализацијата на специјалистичките турнуси и теоретската настава за
секој специјализант посебно, барања за фактурирање на институции каде
што се реализираат специјалистичките турнуси.
Изработка на сите правни акти потребни за реализација на
специјализациите
Изработени се сите општи правни акти (правилници, обрасци) и
поединечни правни акти потребни за реализација на специјализациите и
тоа: одлуки, решенија, договори.
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 2015/2016 се реализираат
на Кампус 2, Кампус 3 и Кампус 4. Во календарската 2016 година се
процесирани сите поднесени различни барања и молби од студенти на
трет циклус студии.
Постапка за одбрана на докторска дисертација
Во извештајната година беа процесирани одбраните на докторските
дисертации на пријавените кандидати. Истите успешно ја извршија
одбраната на докторските трудови и со позитивната оценка на комисиите
за одбрана, по јавно спроведената одбрана со звање доктор на науки
се стекнаа: Афродита Зенделска - доктор на технички науки, Тодор
Чекеровски - доктор на технички науки, Доне Стојанов - доктор на науки,
техничко-технолошки науки, компјутерска техника и информатика,
Стојанче Мијалковски – доктор на технички науки и Викторија Максимова
– доктор на биотехнички науки – растително производство.
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 следниве одлуки:
На 18-тата седница
–– На м-р Дијана Цветковска, м-р на технички науки од областа на
современи композити и роботика ѝ се одобрува запишување на
трет циклус - докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип на студиската програма Наука и технологија на композитни
материјали во учебната 2015/2016 година.
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–– На м-р Билјана Костадиноска, м-р на технички науки од областа
на современи композити и роботика ѝ се одобрува запишување на
трет циклус - докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип на студиската програма Наука и технологија на композитни
материјали во учебната 2015/2016 година.
–– На м-р Билјана Наумоска, м-р на технички науки од областа на
современи композити и роботика ѝ се одобрува запишување на
трет циклус - докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип на студиската програма Наука и технологија на композитни
материјали во учебната 2015/2016 година.
–– На м-р Маја Мијајловиќ, м-р по хемиско инженерство ѝ се одобрува
запишување на трет циклус - докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма Наука и технологија
на композитни материјали во учебната 2015/2016 година.
На 19-тата седница се донесени следниве одлуки:
–– Одлука за усвојување на Извештајот на Рецензентската комисија за
оценка и одбрана на докторската дисертација под наслов „Алгоритми
за порамнување на ДНК секвенци“ од докторандот м-р Доне Стојанов
и определување на датум на јавна одбрана 7.12.2015 година, со
почеток во 12 часот во свечената сала на Земјоделскиот факултет
при УГД, Кампус 2, пред Комисија во состав: 1.вонр. проф. д-р
Александра Милева, претседател, 2.вонр. проф. д-р Сашо Коцески,
член, 3. доцент д-р Зоран Утковски, член, 4. ред. проф. д-р Ана
Мадевска-Богданова, член, екстерен ментор и 5. ред. проф. д-р Цвета
Мартиновска-Банде, член, ментор.
–– Одлука за прием на кандидат на докторски студии по Конкурсот
за запишување на трет циклус - докторски студии на студиските
програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за учебната
2015/2016 г. Претседателот појасни дека има уште еден кандидат за
запишување на трет циклус студии. Конкурсната комисија ја разгледа
пријавата и изврши рангирање. Предложи да се донесе одлука за
одобрување на запишување на трет циклус докторски студии на м-р
Златко Соколоски, м-р на технички науки од областа на современи
композити и роботика на студиската програма Наука и технологија
на композитни материјали во учебната 2015/2016 година.
На 20-тата седница се донесе следнава Предлог-одлука:
–– Предлог-одлука проф. д-р Тодор Серафимовски да биде избран за
претседател на ННС на докторски студии на Кампус 2.
На 21-та седница се донесоа следниве одлуки:
–– Одлука со која се формира Комисија за утврдување на подобноста на
темата, тезите и кандидатот за изработка на докторска дисертација за
студентот на трет циклус студии м-р Владимир Маневски во состав:
проф. д-р Гоше Петров – претседател, проф. д-р Тодор Делипетров,
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член и проф. д-р Драгана Черних, член.
–– Одлука за прифаќање на Барањето на студентот на трет циклус
студии м-р Ванчо Аџиски, за промена на екстерен ментор, бр.100374/1 од 15.4.2016 г. За екстерен ментор се определува проф. д-р
проф. Никола Лилиќ од Рударско-геолошкиот факултет, Белград - Р.
Србија.
На 22-та седница се донесоа следниве:
–– Одлука со која се формира Комисија за оценка и одбрана на
докторската дисертација од студентот м-р Билјана Ковачевиќ. Во
Комисијата се именуваат: проф. д-р Рубин Гулабоски, претседател,
проф. д-р Блажо Боев, член, проф. д-р Љупчо Михајлов, член, проф.
д-р Саша Митрев, (ментор) член, проф. д-р Зоран Здравковски,
(екстерен ментор) член.
–– Одлука за прифаќање на Извештајот бр. 1003-92/1 од 29.6.2016 г.
од Комисија за утврдување на подобноста на темата „Комплексна
интерпретација на геофизички методи“, тезите и кандидатот м-р
Владимир Маневски за изработка на докторска дисертација, за
интерен ментор при изработката на докторската дисертација се
определува проф. д-р Тодор Делипетров, за екстерен ментор при
изработката на докторската дисертација се определува проф. д-р
Драгана Черних, Природно-математички факултет, Сеизмолошка
опсерваторија, УКИМ, Скопје.
–– Одлука со која се формира Комисија за оценка и одбрана на
докторската дисертација од студентот м-р Викторија Максимова. Во
Комисијата се именуваат: проф. д-р Рубин Гулабоски, претседател,
проф. д-р Емилија Јаневиќ-Ивановска, редовен професор, проф. д-р
Зорица Арсова-Сарафиновска, вонреден професор, проф. д-р Лилјана
Колева-Гудева, интерен ментор, проф. д-р Валентин Мирчески,
екстерен ментор, член.
–– Одлука со која се формира Комисија за оценка и одбрана на
докторската дисертација од студентот м-р Ванчо Аџиски. Во
Комисијата се именуваат: проф. д-р Зоран Десподов, претседател,
проф. д-р Зоран Панов, член, проф. д-р Благој Голомеов, член, проф.
д-р Дејан Мираковски, (интерен ментор) член, проф. д-р Никола
Лилиќ, (екстерен ментор) член.
На 23-тата седница се донесоа следниве одлуки:
–– Одлука со која се формира Комисија за одбрана на докторската
дисертација од студентот м-р Викторија Максимова. Во Комисијата
се именуваат: проф. д-р Рубин Гулабоски, претседател, проф. д-р
Емилија Јаневиќ-Ивановска, редовен професор, проф. д-р Зорица
Арсова-Сарафиновска, вонреден професор, проф. д-р Лилјана
Колева-Гудева, интерен ментор, проф. д-р Валентин Мирчески,
екстерен ментор. Се закажува јавна одбрана на докторската
дисертација на ден 28.10.2016 г. со почеток во 12 часот во свечената
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сала на Земјоделски факултет при УГД, Кампус 2.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр.1003-83/1 од 16.9.2016 г. за
продолжување на рокот за студирање, поднесено од м-р Оливера
Бичиклиски, студент на трет циклус - докторски студии. Рокот за
завршување на студиите и се продолжува за уште две години односно
до 19.12.2018 г.
–– Одлука за формирање на Комисија за оценка и одбрана на докторската
дисертација од кандидатот м-р Александар Котевски во состав: вонр.
проф. д-р Сашо Коцески, претседател, вонр. проф. д-р Александра
Милева, член, проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска, член, проф.
д-р Цвета Мартиновска-Банде, интерен ментор, проф. д-р Игор
Неделковски, екстерен ментор.
–– Одлука за формирање на Комисија за оценка и одбрана на докторската
дисертација од кандидатот м-р Шабан Јакупи во состав: д-р Благој
Голомеов, редовен професор на ФПТН – претседател, д-р Борис
Крстев, редовен професор на ФПТН – член, д-р Мирко Маринковски,
вонреден професор на Технолошко-металуршки факултет, УКИМ –
член, д-р Мирјана Голомеова, редовен професор на ФПТН - ментор,
член, д-р Кирил Лисичков, редовен професор на Технолошкометалуршки факултет, УКИМ – екстерен ментор, член.
–– Одлука за формирање на Комисија за оценка и одбрана на докторската
дисертација од кандидатот м-р Владимир Маневски во состав: проф.
д-р Ѓоше Петров, претседател, проф. д-р Тодор Серафимовски, член,
проф. д-р Крсто Блажев, член, проф. д-р Тодор Делипетров, интерен
ментор, член, проф. д-р Драгана Черник, екстерен ментор, член.
Наставно-научниот совет на докторски студии на ниво на Кампус
3 ги донесе следниве одлуки:
На 2-та седница се донесе следнава одлука:
–– На Мајлинда Адеми, доктор по молекуларна биологија, УКИМ,
ПМФ 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 следниве одлуки:
На 3-та седница се донесоа:
–– На Борјан Ѓорѓиев, м-р по економски науки, му се одобрува
запишување на трет циклус - докторски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип на студиската програма Деловна економија
во учебната 2015/2016 година.
–– На Бујар Адиљи, м-р по педагогија, му се одобрува запишување на
трет циклус - докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип на студиската програма Училишна педагогија во учебната
2015/2016 година.
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–– На Марјан Додовски, м-р по географски науки - туризмолог,
му се одобрува запишување на трет циклус-докторски студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на студиската програма
Деловна економија во учебната 2015/2016 година,
–– На Симона Ангелеска, м-р по право ѝ се одобрува запишување на
трет циклус - докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип на студиската програма Деловна економија во учебната
2015/2016 година.
–– На Хајрија Мехмед Шкријељ, мастер на уметност во администрирање
на бизнис ѝ се одобрува условно запишување на трет циклус докторски студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на
студиската програма Туризам и угостителство во учебната 2015/2016
година, а договор за студирање Универзитетот со кандидатката ќе
склучи откако истата ќе достави Решение за нострификација на
дипломите од прв и втор циклус студии и Еквиваленција на оценки за
прв и втор циклус студии.
На 5-тата седница се донесоа следните одлуки:
На Ана Станковска, м-р по образование, област социјална педагогија,
ѝ се одобрува запишување на трет циклус - докторски студии на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип на студиската програма Воспитанието и образованието во раниот
детски развој во учебната 2015/2016 година.
Конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии
-докторски студии за учебната 2016-2017 година
Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии докторски студии за учебната 2016/2017 година е распишан за акредитирани
студиски програми кои се реализираат на Кампус 2, Кампус 3 и Кампус 4.
Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии докторски студии опфаќа дваесет и три студиски програми, а бројот на
слободните места за запишување на студенти на трет циклус - докторски
студии е определен во согласност со бројот на слободни акредитирани
ментори. Овој Конкурс е распишан врз основа на добиените решенија за
акредитација на трет циклус студии.
Промоција на доктори на науки
Промоцијата на доктори на науки традиционално е извршена
на патрониот ден на Универзитетот. Докторите на науки свечено се
промовирани од страна на ректорот на Универзитетот. Во 2016 година
се промовирани: Афродита Зенделска - доктор на технички науки, Тодор
Чекеровски - доктор на технички науки, Стојанче Мијалковски - доктор на
технички науки, Доне Стојанов - доктор на науки, техничко-технолошки
науки, компјутерска техника и информатика.
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Административна поддршка на Советот на редовни професори
Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за избор
во наставно-научни, научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, ректорот, административна поддршка е дадена и
на Советот на редовни професори, со подготвување на седниците,
материјалите за седниците, изготвување на предлог-мислењата за избор
на редовните професори на УГД. Процесирани се постапките за избор
на проф. д-р Соња Петровска, проф. д-р Јован Ананиев, проф. д-р Орце
Поповски, проф. д-р Славко Ангелевски, проф. д-р Елизабета Зисовска,
проф. д-р Илчо Јованов, проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска,
проф. д-р Ристе Темјановски и проф. д-р Драге Петрески и проф. д-р
Виолета Стефанова во звање редовен професор.
Процесирање на постапките за избор на соработници и
наставници на единиците на Универзитетот
Во текот на 2016 година се процесирани околу седумдесет постапки
за избор на наставници на сите единици на Универзитетот.
Согласно со Правилникот за критериумите и постапката за избор во
наставно-научни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, 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
рефератите од рецензентските комисии во Универзитетскиот билтен.
Изработка на предлог-акти за потребите на Универзитетот, како
и други тековни активности.
Во извештајната година беа изработени и процесирани следните
предлог-акти:
–– Правилници за изменување и дополнување на правилниците на
Универзитетот од различни области;
–– Пријави за Конкурс за запишување на студенти за втор циклус студии
за учебната 2016/2017 година;
–– Пријави за Конкурс за запишување на студенти на трет циклус докторски студии во учебната 2016/2017 година;
–– Договори за студирање за студентите на втор циклус студии во
2016/2017 година;
–– Договори за студирање за студентите на трет циклус - докторски
студии во учебната 2016/2017 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.
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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 поднесени
од соработници од Земјоделски факултет, Факултет за медицински науки
и Технолошко-технички факултет.
Постапките за одобрување на средства за финансирање на
научноистражувачки проекти
Во согласност со Правилникот за начинот и условите на користење
на средства од Фондот за научноистражувачка работа од страна на
вработените научноистражувачки работници на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во извештајната година се процесираат постапките за
прифаќање на завршните извештаи или барање за продолжување на рокот
за завршување на научноистражувачките проекти финансирани од УГД.
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.
Постапките за одобрување 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.
Постапки за реакредитација на студиски програми за втор
циклус студии и акредитација на ментори на втор циклус студии
Согласно со одредбите од ЗВО иницирани се постапки за
реакредитирање на студиските програми од втор циклус студии.
Комплетираните елаборати за акредитација на студиски програми од втор
циклус студии се доставени до Одборот за акредитација и евалуација на
високото образование за добивање на Решение за акредитација. Согласно
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со измените на одредбите од ЗВО за сите наставници кои исполниле
услов да бидат ментори на втор циклус студии, а кои доставиле соодветен
материјал, иницирани се постапки за акредитирање на ментори за втор
циклус студии со доставување на Барање за акредитирање на ментори за
втор циклус студии до Одборот за акредитација на високото образование.
Постапки за реакредитација на студиски програми за трет
циклус и ментори на трет циклус студии
Согласно со одредбите од ЗВО се иницирани постапки за акредитирање
на студиските програми од трет циклус студии. Комплетираните елаборати
за акредитација на студиски програми од трет циклус студии се доставени
до Одборот за акредитација и евалуација на високото образование за
добивање на Решение за акредитација.
Согласно со измените на одредбите од ЗВО за сите наставници кои
исполниле услов да бидат ментори на трет циклус студии, а кои доставиле
соодветен материјал, иницирани се постапки за акредитирање на ментори
за трет циклус студии со доставување на Барање за акредитирање на
ментори за трет циклус студии до Одборот за акредитација на високото
образование.
ЗАКЛУЧОЦИ
Правејќи споредба на податоците за работењето во извештајната
година и претходните години, може да се заклучи дека е обезбеден
висок степен на стручност, ажурност и квалитет во постапувањето при
извршувањето на задачите и обврските на вработените во 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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ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ
Објект: Наставен центар – Свети Николе (Амзибегово)
Градоначалникот на Општина Свети Николе, решавајќи по барањата
за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти поднесени од
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, донесе Заклучок бр. 10-2468-2475
од 15.3.2016 година, за спојување на работи во една постапка.
Објект: Кампус 4
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016
година, донесе Одлука бр. 42-7307/1 од 5.10.2016 година за престанок и
давање на трајно користење на недвижна ствар на Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип и оваа Одлука беше објавена во „Службен весник на РМ“
бр.187/16.
Објект: Наставен центар – Скопје
Друштвото за трговија и услуги „Брејк кафе“ ДОО – Скопје достави
Информација за предвремено раскинување на Договор за деловнотехничка соработка, бр. 0306-31/1 од 25.5.2016 година.
Објект: Универзитетска библиотека
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2016
година, донесе Одлука бр. 42-2887/1 од 29.3.2016 година за престанок
и давање на времено користење на недвижни ствари на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип и оваа Одлука беше објавена во „Службен весник
на РМ“ бр.64/16.
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Националната установа
Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип потпишаа Меморандум
за соработка бр. 0307-98/29 од 10.5.2016 година.
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ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Ленче Милошева – од 6.9.2015 до 26.9.2015 година во Нирнберг,
Германија, поради научно усовршување во областите невронауки
и психотерапија на Универзитетската клиника за психијатрија и
психотерапија.
Бистра Ангеловска – од 16.9.2015 до 18.9.2015 година во Љубљана,
Словенија, поради учество на претседателите на фармацевтските
комори.
Рубин Гулабовски – од 17.9.2015 до 21.9.2015 година во Охрид, поради
учество како пленарен предавач на Работилницата организирана од
DAAD фондацијата со наслов Biomaterials.
Гордана Панова – од 17.9.2015 до 21.9.2015 година во Сремски
Карловци, поради учество на Конгрес.
Викторија Максимова – од 17.9.2015 до 21.9.2015 година, поради
учество на работилница организирана од DAAD Германија.
Маја Јанчовска - од 17.9.2015 до 21.9.2015 година, поради учество
на работилница организирана од DAAD Германија.
Марија Атанасова – од 17.9.2015 до 21.9.2015 година, поради
учество на работилница организирана од DAAD Германија.
Татјана Рушковска – од 21.9.2015 до 25.9.2015 година во Мурсија,
Шпанија, поради учество на научна конференција и работен
координативен состанок на учесниците на меѓународната проектна
соработка COST FA1403.
Ивона Ковачевска – на 22.9.2015 година во Ниш, Србија, поради
остварување на работна посета на Медицинскиот факултет.
Васо Талевски - на 22.9.2015 година во Ниш, Србија, поради
остварување на работна посета на Медицинскиот факултет.
Катерина Смилков – од 28.9.2015 до 2.10.2015 година во
Виена, Aвстрија, поради учество на 4 th Research Coordination
Meeting on the Development of Preclinical Evaluation of Therapeutic
Radiopharmaceuticals Based on Lu – 177 and Y – 90 labelled Monoclonal
antibodies and Peptides.
Даринка Ѓоргиева Ацкова - од 28.9.2015 до 2.10.2015 година
во Виена, Aвстрија, поради учество на 4 th Research Coordination
Meeting on the Development of Preclinical Evaluation of Therapeutic
Radiopharmaceuticals Based on Lu – 177 and Y – 90 labelled Monoclonal
antibodies and Peptides.
Гордана Панова – од 30.9.2015 до 5.10.2015 година во Задар,
Хрватска, поради учество на Конгрес.
Катарина Смилков – од 5.10.2015 до 9.10.2016 година во
Виена, Австрија, поради активно учество на Интернационалната
конференција Clinical PET – CT and Molecular Imaging PET – CT in
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the Era of Multimodality Imaging and Image Guided Therapy.
Даринка Ѓоргиева-Ацкова - од 5.10.2015 до 9.10.2016 година во
Виена, Австрија, поради активно учество на Интернационалната
конференција Clinical PET – CT and Molecular Imaging PET – CT in
the Era of Multimodality Imaging and Image Guided Therapy.
Емилија Јаневиќ-Ивановска – од 28.9.2015 до 12.10.2015 година, од
28.9.2015 до 12.10.2015 година во Виена, Австрија, поради присуство
на завршниот состанок како главен истражувач на научниот проект
на MAAE – „Development of Preclinical Evaluation of Therapeutic
Radiopharmaceuticals Based on Lu – 177 and Y – 90 labelled Monoclonal
Antibodies and Pepdides“.
Гордана Панова – од 21.10.2015 до 22.10.2015 година во Мостар,
поради учество на Конгрес.
Татјана Рушковска – од 21.10.2015 до 25.10.2015 година во
Букурешт, поради учество на Научна конференција и работен
координативен состанок на учесниците во меѓународната проектна
соработка COST BM 1203.
Васо Талевски – од 21.10.2015 до 23.10.2015 година во Солун, Грција,
поради учество на 9-ти Балкански конгрес по микробиологија, како
пленарен предавач.
Бистра Ангеловска – од 15.10.2015 до 17.10.2015 година во
Софија, Бугарија, поради присуство на состанок во Фармацевтскиот
факултет, како член на рецензентска комисија за определување на
академски состав за одбрана на докторска дисертација.
Ленче Милошева – од 16.10.2015 до 19.10.2015 година во Белград,
Србија, поради учество на едукативни семинари и личен тренинг.
Татјана Рушковска – од 20.10.2015 до 25.10.2015 година во
Букурешт, поради учество на Научна конференција и работен
координативен состанок на учесниците во меѓународната проектна
соработка COST BM 1203.
Цена Димова – од 1.11.2015 до 8.11.2015 година во Салцбург,
Австрија, поради активно учество на Меѓународниот семинар во
организација на Open Medical Institute.
Гордана Панова – од 18.11.2015 до 24.11.2015 година во Зеница,
Босна и Херцеговина, поради активно учество на Меѓународна
конференција
„Сестринство, вчера, денес и утре“.
Гордана Панова – од 19.11.2015 до 20.11.2015 година во Скопје,
поради учество на Меѓународна конференција посветена на квалитет
и безбедност на храна, здравје и нутриционизам.
Биљана Ѓорѓеска – на 20.11.2015 година, поради учество на
Конференција NUTRICON 2015.
Татјана Рушковска – на 23.11.2015 година, поради обврски со
организирањето на Научниот симпозиум „International Symposium at
Faculty of Medical Science University Goce Delcev Stip – Macedonia
Current achievements and fature perspectives in medical and biomedical
research“.
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Дарко Бошнаковски – од 2.11.2015 до 5.11.2015 година во Лион,
Франција, поради присуство на Научно-организационен собир на
COST Акцијата TD 1101 „A Collaboraive European Network on Rabbit
Genome Biology“.
Бистра Ангеловска – од 4.11.2015 до 6.11.2015 година во
Сараево, Босна и Херцеговина, поради учество на Конференција
за потпишување на договор за основање на Асоцијацијата на
фармацевтите на Југоисточна Европа.
Ленче Милошева – од 13.11.2015 до 16.11.2015 година, поради
учество на едукативни семинари и личен тренинг.
Киро Папакоча – од 18.11.2015 до 20.11.2015 во Виена, Австрија,
поради присуство на „Lyconet Elite Seminar whit ERIC WORRE“.
Ленче Милошева – од 11.12.2015 до 14.12.2015 година во Белград,
Србија, поради учество на едукативни семинари и личен тренинг.
Бистра Ангеловска – од 16.12.2015 до 18.12.2015 година во Софија,
Бугарија, поради присуство на одбрана на докторски труд.
Ленче Николовска – од 17.12.2015 до 21.12.2015 година во Сараево,
Босна и Херцеговина, поради учество на Трети конгрес „Иновации во
негата и нега кај стари лица“ со меѓународно учество.
Гордана Панова – од 18.12.2015 до 22.12.2015 година во Сараево,
Босна и Херцеговина, поради учество на Трети конгрес „Иновации во
негата и нега кај стари лица“ со меѓународно учество.
Дарко Бошнаковски – од 19.12.2015 до 22.12.2015 година во Новара,
Италија, поради престој на краток научен семинар на Медицински
факултет.
Паулина Апостоловска – од 23.12.2015 до 31.1.2016 година во
Скопје, поради обука и тренинг за работа на ХПЛЦ системот од
Лабораторија за радиофармација.
Рубин Гулабоски – од 28.12.2015 до 20.1.2016 година во Саарланд,
Германија, поради обврски во реализација на проектот „Protein – film
voltammetry“.
Ленче Милошева – од 16.1.2016 до 18.1.2016 година во Белград,
Србија, поради учество на едукативни семинари и личен тренинг.
Дарко Бошнаковски – од 22.1.2016 до 21.1.2017 година во Минесота,
САД, поради стручно усовршување на Универзитетот во Минесота,
САД.
„Department of Pediatrics, Division of Blood and Marrow
transplantation“.
Ленче Милошева – од 19.2.2016 до 22.2.2016 година во Белград,
Србија, поради учество на едукативни семинари и личен тренинг.
Паулина Апостолова – од 10.2.2016 до 29.2.2016 година во Скопје,
поради обука и тренинг за работа на ХПЛЦ системот од Лабораторија
за радиофармација.
Киро Папакоча – од 9.3.2016 до 11.3.2016 година во Софија,
Бугарија, поради учество на предавања и Hands – on работилница од
областа на денталната имплантологија.
Милка Здравковска – од 10.3.2016 до 12.3.2016 година во
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Попова Кула, Демир Капија, поради активно учество на семинар –
работилница организирана од страна на Македонското здружение за
контрола на интрахоспитални инфекции.
Емилија Јаневиќ-Ивановска – од 10.3.2016 до 13.3.2016 година
во Италија, поради учество на состанок со учесниците на предлогпроектот на претклинички испитување и креирање клиничка студија
за дијагностицирање на глиоми со употреба на бакар – 64 како
регистриран прекурсор и претставниците со АКОМ.
Цена Димова – од 14.3.2016 до 17.3.2016 година во Букурешт,
Романија, поради реализација на краток студиски престој и учество
во работилница.
Татјана Рушковска – од 14.3.2016 до 18.3.2016 година во Букурешт,
Романија, поради учество на работен состанок на учесниците во
меѓународен проект COST FA 1403.
Ленче Милошева – од 18.3.2016 до 21.3.2016 година во Белград,
Србија, поради учество на едукативни семинари и личен тренинг.
Невенка Величкова – од 20.3.2016 до 26.3.2016 година во Прага, Р.
Чешка, поради учество на CBU – International Conference ( Innovations
in Science and Education).
Викторија Максимова – од 28.3.2016 до 31.3.2016 година во
Бордо, Франција, поради развивање на понатамошна соработка
помеѓу универзитетите и запознавање на нови техники во областа на
електрохемијата.
Цена Димова – од 4.4.2016 до 7.4.2016 година во Охрид, поради
учество на семинар и работилница менување на негативните наративи
за Ромите во здравствените институции.
Емилија Јаневиќ-Ивановска – од 7.4.2016 до 10.4.2016 година во
Салцбург, Австрија, поради присуство на Европскиот конгрес за
радиофармација и радиофармацевтици.
Татјана Рушковска – од 11.4.2016 до 14.4.2016 година во Лисабон,
поради учество на Научна конференција и работен координативен
состанок на учесниците во меѓународната проектна соработка COST
BM 1203.
Ленче Милошева – од 15.4.2016 до 18.4.2016 година во Белград,
Србија, поради учество на индивидуални тренинзи и едукативни
семинари.
Васо Талевски – на 1.5.2016 година во Битола, поради учество на
состанок на Здружение на микробиолози на Македонија.
Викторија Максимова – од 3.5.2016 до 6.5.2016 година во Белград,
Србија, поради учество на работилница за докторанди на Институтот
за хемија при природно-математичкиот факултет.
Киро Папакоча – од 4.5.2016 до 6.5.2016 година во Виена, Австрија,
поради присуство на „Lyconet Elite Seminar with ERIC WORRW“.
Катарина Смилков – од 7.5.2016 до 10.5.2016 година во Салцбург,
Австрија, поради присуство на Европскиот конгрес за радиофармација
и радиофармацевтици.

93

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

94

Даринка Ѓоргиева-Ацкова – од 7.5.2016 до 10.5.2016 година во
Салцбург, Австрија, поради присуство на Европскиот конгрес за
радиофармација и радиофармацевтици.
Васо Талевски – од 11.5.2016 до 13.0.2016 година во Белград, Србија,
поради учество на научна конференција „Дани микробиолога Србије
2016“.
Наташа Денкова - од 11.5.2016 до 13.5.2016 година во Бања Лука,
поради учество на 21. Конгрес на Балканската стоматолошка
асоцијација.
Ивона Ковачевска – од 11.5.2016 до 13.5.2016 година во Бања
Лука, поради учество на 21. Конгрес на Балканската стоматолошка
асоцијација.
Киро Папакоча - од 11.5.2016 до 13.5.2016 година во Бања Лука,
поради учество на 21. Конгрес на Балканската стоматолошка
асоцијација.
Наташа Денкова - од 11.5.2016 до 13.5.2016 година во Бања Лука,
поради учество на 21. Конгрес на Балканската стоматолошка
асоцијација.
Биљана Ѓорѓеска – од 12.5.2016 до 19.6.2016 година во Маратон,
Грција, поради учество на конференцијата и 24. изборно собрание на
FEPTO.
Рубин Гулабоски – од 12.5.2016 до 17.5.2016 година во Порто,
Португалија, поради присуство на стартен собир како член на
проектот „Нови антиоксиданти, модели и функции“.
Киро Папакоча – од 18.5.2016 до 20.5.2016 година во Темишвар,
Романија, поради присуство на 21. Интернационален конгрес по
дентална медицина.
Ленче Милошева – од 20.5.2016 до 23.5.2016 година во Белград,
Србија, поради учество на индивидуални тренинзи и едукативни
семинари.
Светлана Јовевска – од 1.6.2016 до 4.6.2016 година во Сремски
Карловац, поради учество на Антрополошки конгрес.
Биљана Ѓорѓеска – од 1.6.2016 до 5.6.2016 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на 6. Конгрес на фармација во
Македонија.
Бистра Ангеловска - од 1.6.2016 до 5.6.2016 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на 6. Конгрес на фармација во
Македонија.
Емилија Јаневиќ-Ивановска - од 1.6.2016 до 5.6.2016 година во
Охрид, Р. Македонија, поради учество на 6. Конгрес на фармација во
Македонија.
Викторија Максимова – од 1.6.2016 до 3.6.2016 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на 6. Конгрес на фармација во
Македонија.
Даринка Ѓоргиева-Ацкова - од 1.6.2016 до 3.6.2016 година во
Охрид, Р. Македонија, поради учество на 6. Конгрес на фармација во
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Македонија.
Катарина Смилков - од 1.6.2016 до 3.6.2016 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на 6. Конгрес на фармација во
Македонија.
Викторија Максимова - од 1.6.2016 до 3.6.2016 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на 6. Конгрес на фармација во
Македонија.
Ѓорѓи Шуманов – од 2.6.2016 до 3.6.2016 година во Берово,
Р. Македонија, поради учество на стручен состанок на Здружение на
епидемиолози на Р. Македонија.
Милка Здравковска - од 2.6.2016 до 3.6.2016 година во Берово,
Р. Македонија, поради учество на стручен состанок на Здружение на
епидемиолози на Р. Македонија.
Цена Димова – од 2.6.2016 до 3.6.2016 година во Скопје, Р.
Македонија, поради учество на First Congress of Oral Surgery and
Implantology organized by the Macedonian Association of Oral Surgeons.
Рубин Гулабоски – од 7.6.2016 до 14.6.2016 година во Хомбург,
Германија, поради присуство на Универзитетот во Саарланд,
Медицински факултет.
Гордана Панова – од 16.6.2016 до 20.6.2016 година во Драч,
Албанија, поради учество на деветтата Меѓународна конференција
со наслов „The teacher of the future“.
Васо Талевски – од 16.6.2016 до 17.6.2016 година во Грција, поради
посета на нов Бугарски универзитет и состанок со претседателот
на Здружение на микробиолози на Бугарија и претседателот на
Здружението на микробиолози на Грција.
Ленче Николовска – од 16.6.2016 до 20.6.2016 година во Драч,
Албанија, поради учество на деветтата Меѓународна конференција
со наслов „The teacher of the future“.
Ленче Милошева – од 17.6.2016 до 20.6.2016 година во Белград,
Србија, поради учество на индивидуални тренинзи и едукативни
семинари кои ќе се одржат во РЕБТ Институтот.
Милка Здравковска – 15 дена во текот на јули во Самара, Русија,
поради стручна посета на клиниките на државниот Медицински
факултет.
Биљана Ѓорѓеска – 15 дена во текот на јули во Самара, Русија, поради
стручна посета на клиниките на државниот Медицински факултет.
Емилија Јаневиќ-Ивановска – од 21.6.2016 до 25.6.2016 година
во Србија, поради експертска мисија во Клинички центар, Оддел
за нуклеарна медицина на предлог на Меѓународната агенција за
атомска енергија.
Ивона Ковачевска – од 23.6.2016 до 26.6.2016 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на специјалистите по протетика
„Современа протетика – уметност во стоматологија“.
Гордана Панова – од 27.6.2016 до 30.6.2016 година во Бугарија,
поради учество на културен настап.
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Зденка Стојановска – од 29.6.2016 до 6.7.2016 година во Сараево,
поради активности со проектот „Мерење тренуног стања земље, воде
и воздуха на подрачју Новог Града“.
Емилија Јаневиќ-Ивановска – од 9.7.2016 до 15.7.2016 година во
Ерусалим, израел, поради AUDIT QUANTUM мисија.
Гордана Панова – од 10.7.2016 до 13.7.2016 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на летен камп за застапување во
организацијата на Институтот отворено општество.
Невенка Величкова – од 10.7.2016 до 13.7.2016 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на летен камп за застапување во
организацијата на Институтот отворено општество.
Костадин Голаков – 15 дена во текот на јули 2016 година во
Самара, Русија, поради стручна посета на клиниките на државниот
Медицински универзитет.
Рубин Гулабоски – од 3.8.2016 до 31.8.2016 година во Хомбург,
Германија, поради присуство на Универзитетот во рамките на
проектот Протеин филм волтамерија.
Викторија Максимова – од 1.9.2016 до 5.9.2016 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на „Workshop – DAAD Opical and
electronic devices“.
Вељо Марковски – од 5.9.2016 до 09.9.2016 година во Анталија,
Р. Турција, поради учество на Балкански медицински симпозиум со
тениски натпревар.
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Влатко Чинговски – од 9.10.2015 до 11.10.2015 година во Скопје,
поради учество на 4. Меѓународно советување на ICOBest – 2015.
Татјана Атанасова-Пачемска – од 19.11.2015 до 22.11.2015 година
во Габрово, Бугарија, поради учество на Меѓународна научна
конференција – UNITECH 2015.
Татјана Атанасова-Пачемска – од 17.12.2015 до 20.12.2015 година
во Велес, поради учество на првиот состанок на проектните тимови
во рамките на проектот Математички лавиринт финансиран од ЕУ,
Еразмус +.
Влатко Чинговски – од 10.12.2015 до 13.12.2015 година во Анкара,
Турција, поради стручна посета на Универзитетот Башкент во
рамките на Научноистражувачкиот проект „Можности и методи
за замена и заштеда на енергија и зголемување на енергетската
ефикасност во хотелската индустрија“.
Татјана Атанасова-Пачемска – од 30.1.2016 до 31.1.2016 година во
Солун, Грција, поради учество на семинарот The Erasmus + training
courses for teachers, staff and education staff.
Сашо Гелев – од 29.2.2016 до 5.3.2016 година во Жабљак, Црна Гора,
поради учество на 21. Меѓународна научно-стручна конференција
„Информациски технологии“.
Влатко Чинговски – од 29.2.2016 до 5.3.2016 година во Жабљак,
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Црна Гора, поради учество на 21. Меѓународна научно-стручна
конференција „Информациски технологии“.
Билјана Читкушева-Димитровска – од 16.3.2016 до 19.3.2016
година во Боровац, Бугарија, поради учество на 13. Меѓународна
конференција МТМ 2016.
Влатко Чинговски – од 31.3.2016 до 1.4.2016 година во Скопје,
поради учество на меѓународната конференција GREDIT – 2016.
Сашо Гелев – од 20.4.2016 до 23.4.2016 година во Загреб, поради
реализација на практична настава со студентите на електротехнички
факултет, посета на погоните на компанијата „Кончар“ .
Влатко Чинговски – од 20.4.2016 до 23.4.2016 година во Загреб,
поради реализација на практична настава со студентите на
електротехнички факултет, посета на погоните на компанијата
„Кончар“ .
Маја Кукушева-Панева – од 20.4.2016 до 23.4.2016 година во
Загреб, поради реализација на практична настава со студентите на
Електротехнички факултет, посета на погоните на компанијата
„Кончар“ .
Билјана Читкушева-Димитровска – од 20.4.2016 до 23.4.2016
година во Загреб, поради реализација на практична настава со
студентите на Електротехнички факултет, посета на погоните на
компанијата „Кончар“ .
Татјана Атанасова-Пачемска – од 2.6.2016 до 6.6.2016 година во
Ларнака, Кипар, поради учество на состанок на проектните тимови
во рамките на проектот Математички лавиринт финансиран од ЕУ,
Еразмус +.
Татјана Атанасова-Пачемска – од 25.6.2016 до 3.7.2016 година
во Црна Гора, поради посета на Факултетот за природни науки и
математика.
МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА
Антонијо Китановски – од 1.10.2015 до 6.10.2015 година во Белград,
поради иницирање соработка со музичките академии во Белград и
Загреб.
Антонијо Китановски – од 22.10.2015 до 26.10.2015 година во Виена,
Р. Австрија, поради иницирање соработка со Музичката академија во
Виена.
Милица Шкариќ - од 2.4.2016 до 12.4.2016 година во Белгија,
поради одржување на Интернационален семинар по пијано.
Антонијо Китановски – од 3.6.2016 до 5.6.2016 година во Загреб,
Р. Хрватска, поради иницирање меѓународна соработка со Институтот
за фолклор.
Милица Шкариќ - од 18.5.2016 до 10.6.2016 во Њујорк, САД,
поради изведување на концерти.
Златка Митева – од 25.5.2016 до 27.5.2016 година во Белград, Србија
и Осиек, Р. Хрватска, поради реализирање на целодневни концерти.
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ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ
Виолета Иванова-Петропулос – од 17.9.2015 до 21.9.2015 во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на симпозиум MatCatNet финансиран
од DAAD проектот: Akademischer Neuaufbau Sudosteuropa.
Биљана Балабанова – од 17.9.2015 до 21.9.2015 во Охрид, Р.
Македонија, поради учество на симпозиум MatCatNet финансиран од
DAAD проектот: Akademischer Neuaufbau Sudosteuropa.
Сања Костадиновиќ-Величковска – од 17.9.2015 до 21.9.2015
во Охрид, Р. Македонија, поради учество на симпозиум MatCatNet
финансиран од DAAD проектот: Akademischer Neuaufbau
Sudosteuropa.
Васко Златковски – од 29.9.2015 до 1.10.2015 година во Земун Поле,
Р. Србија, поради учество на меѓулабораториски испитувања.
Васко Златковски – на 7.10.2015 година во Р.Косово, поради учество
за меѓународен проект во Косово.
Лилјана Колева-Гудева – од 15.10.2015 до 18.10.2015 година во
Јахорина, Босна и Херцеговина, поради земање учество на симпозиум
„Агросим 2015“.
Ацо Кузелов – од 21.10.2015 до 24.10.2015 година во Пловдив, Р.
Бугарија, поради учество на Меѓународна научна конференција.
Саша Митрев – од 25.11.2015 до 26.11.2015 година во Скопје, поради
учество на конференцијата „ICT in agribusiness conference“.
Љупчо Михајлов – од 23.11.2015 до 26.11.2015 година во Златибор,
Србија, поради земање учество на годишно советување на друштвото
за заштита на растенијата.
Васко Златковски – на 26.1.2016 година во Урошевац, Косово,
поради учество на состанок за соработка на меѓуграничен проект.
Васко Златковски – на 18.3.2016 година во Благоевград, Бугарија,
поради склучување / потпишување на Договор за ИПА проектите.
Васко Златковски – на 24.3.2016 година во Солун, Грција, поради
присуство на состанок за соработка на меѓуграничен проект со
Техничкиот универзитет.
Фиданка Трајкова – од 3.4.2016 до 6.4.2016 година во Ханиа, Крит,
Р. Грција, поради учество на првата координативна средба од Еразмус
плус проектот со наслов – Developing OER and Blended Modules for
Agriculture and rural Development.
Фиданка Илиева – од 10.4.2016 до 17.4.2016 година во Пловдив,
Р. Бугарија поради земање учество во работилница.
Емилија Костадиновска - од 10.4.2016 до 17.4.2016 година во Пловдив,
Р. Бугарија поради земање учество во работилница.
Васко Златковски – во период на април, во Р. Грција и во Пловдив,
поради земање учество во работилници.
Емилија Костадиновска – од 15.5.2016 до 20.5.2016 година во
Пловдив, Бугарија, поради учество на работна средба во рамките
на Еразмус + програмата (KA2: Cooperation for innovation and the
Exchange of good strategic partnership for vocational education and
training).
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Фиданка Илиева - од 15.5.2016 до 20.5.2016 година во Пловдив,
Бугарија, поради учество на работна средба во рамките на Еразмус +
програмата (KA2: Cooperation for innovation and the Exchange of good
strategic partnership for vocational education and training).
Васко Златковски - од 15.5.2016 до 20.5.2016 година во Пловдив,
Бугарија, поради учество на работна средба во рамките на Еразмус +
програмата (KA2: Cooperation for innovation and the Exchange of good
strategic partnership for vocational education and training).
Виолета Иванова-Петропулос – од 20.6.2016 до 5.7.2016 година во
Грац, Австрија, поради учество во обука GC – MS и нејзина примена
на различни примероци на храна и вино.
Виолета Иванова-Петропулос – од 6.7.2016 до 12.7.2016 година во
Варшава, Полска, поради земање учество на симпозиум во рамките
на CEEPUS мрежата „Teaching and Learning Bioanalysis“.
Биљана Балабанова – од 1.9.2016 до 5.9.2016 година во Охрид, Р.
Македонија, поради учество во летната школа во рамките на DAAD
проектот: MatCat.
Виолета Иванова-Петропулос – од 11.9.2016 до 14.9.2016 година во
Охрид, Р. Македонија, поради земање на учество на XXIV Конгрес на
хемичарите и технолозите на Р. Македонија.
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА
Билјана Петревска – од 26.9.2015 до 27.9.2015 година во Скопје,
поради учество на 5. Конгрес на Македонското географско друштво.
Нако Ташков – на 7.10.2015 година во Р. Косово, поради учество на
состанок за меѓуграничен проект.
Златко Јаковлев – од 12.11.2015 до 13.11.2015 година во Скопје,
поради учество на Меѓународната конференција Challenges of
Contemporary Society.
Нако Ташков – на 26.1.2016 година во Урошевац, Косово, поради
учество на состанок за соработка на меѓуграничен проект.
Татјана Бошков – од 17.3.2016 до 20.3.2016 година во Опатија, Р.
Хрватска, поради учество на Меѓународна конференција „5-th PAR
International Leadership Conference“.
Нако Ташков – на 24.3.2016 година во Солун, Грција, поради
присуство на состанок за соработка на меѓуграничен проект со
Техничкиот факултет.
Нако Ташков – на 22.4.2016 година во Солун, Грција, поради
присуство на состанок за соработка на меѓуграничен проект со
Техничкиот универзитет.
ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА
Јана Јакимовска – од 3.11.2015 до 7.11.2015 година во Паратисима,
Торино, поради учество на Саемот на современа уметност.
Васка Сандева – од 12.4.2016 до 15.4.2016 година во Милано, поради
посета на Саемот за мебел и иновации и посета на изложба на Том
Диксон.
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Катерина Деспот - од 12.4.2016 до 15.4.2016 година во Милано,
поради посета на Саемот за мебел и иновации и посета на изложба
на Том Диксон.
Ванѓа Димитријева-Кузмановска – од 6.5.2016 до 13.5.2016
година во Кампулунг, Р. Романија, поради учество на изложба со
традиционални костими во Интернационалната изложба на народни
носии, организирана од Меѓународната асоцијација „Нику Хаџи“.
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Илија Груевски – од 21.9.2015 до 25.9.2015 година во Штип, поради
научноистражувачка работа по проект „Општинските обврзници
како алтернативен извор за финансирање и ефективно менаџирање
со прибраните средства за локален економски развој со посебен
осврт на Општина Штип“.
Марија Гогова-Самоников – од 21.9.2015 до 25.9.2015 година во
Штип, поради научноистражувачка работа по проект „Општинските
обврзници како алтернативен извор за финансирање и ефективно
менаџирање со прибраните средства за локален економски развој со
посебен осврт на Општина Штип“.
Љупчо Давчев – од 20.10.2015 до 25.10.2015 година во Грац,
Австрија, поради учество на Меѓународна конференција 4 th Redete
Conference, researching economic development and entrepreneuship in
transition economies.
Еленица Софијанова – од 20.10.2015 до 25.10.2015 година во Грац,
Австрија, поради учество на Меѓународна конференција 4 th Redete
Conference, researching economic development and entrepreneuship in
transition economies.
Тамара Јованов-Марјанова – од 20.10.2015 до 25.10.2015 година
во Грац, Австрија, поради учество на Меѓународна конференција
4 th Redete Conference, researching economic development and
entrepreneuship in transition economies.
Ристе Тамјановски – од 20.10.2015 до 25.10.2015 година во Грац,
Австрија, поради учество на Меѓународна конференција 4 th Redete
Conference, researching economic development and entrepreneuship in
transition economies.
Дарко Лазаров – од 15.2.2016 до 19.2.2016 година во Подгорица,
поради реализирање на научноистражувачки престој на Економскиот
факултет како дел од проектот „Влијанието на квалитетно финансиско
известување и корпоративно управување врз ефикасноста на
инвестициите и пазарот на капитал на РМ“.
Марија Гогова-Самоников – од 17.6.2016 до 20.6.2016 година
во Штип заради присуство на конференцијата The IRES – 62nd
International conferences and Social Sciences како дел од проектот
„Општинските обврзници како алтернативен извор за финансирање
со прибрани средства, со посебен осврт на Општина Штип“.
Елена Веселинова – од 17.6.2016 до 20.6.2016 година во Штип
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заради присуство на конференцијата The IRES – 62nd International
conferences and Social Sciences како дел од проектот „Општинските
обврзници како алтернативен извор за финансирање со прибрани
средства, со посебен осврт на Општина Штип“.
Љупчо Давчев – од 18.4.2016 до 23.4.2016 година во Белград,
Србија, поради учество на обука „За академските истражувачки
вештини: пишување и публикување на трудови со импакт фактор“,
како дел од проектот „Јакнење на деловните капацитети на жените
претприемачи во Р. Македонија“.
Тамара Јованов-Марјанова – од 18.4.2016 до 23.4.2016 година
во Белград, Србија, поради учество на обука „За академските
истражувачки вештини: пишување и публикување на трудови
со импакт фактор“ како дел од проектот „Јакнење на деловните
капацитети на жените претприемачи во Р. Македонија“.
Еленица Софијанова – од 19.7.2016 до 23.7.2016 година во Белград,
Србија, поради присуство на Euro Asia Forum in Politics and Business
– 2016“, како дел од проектот „Јакнење на деловните капацитети на
жените претприемачи во Р. Македонија“
Љупчо Давчев – од 19.7.2016 до 23.7.2016 година во Белград, Србија,
поради присуство на Euro Asia Forum in Politics and Business – 2016“,
како дел од проектот „Јакнење на деловните капацитети на жените
претприемачи во Р. Македонија“.
Тамара Јованов-Марјанова – од 19.7.2016 до 23.7.2016 година во
Белград, Србија, поради присуство на Euro Asia Forum in Politics
and Business – 2016“ како дел од проектот „Јакнење на деловните
капацитети на жените претприемачи во Р. Македонија“.
Дарко Лазаров – од 5.9.2016 до 8.9.2016 година во Германија, поради
присуство на конференција на Универзитетот Регензбург, како дел
од проектот „Влијанието на квалитетното финансиско известување
и корпоративно управување врз ефикасноста на инвестициите и
пазарот на капитал во Р. Македонија“.
ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ
Билјана Попеска – од 2.9.2015 до 7.9.2015 година во Лозанец, Р.
Бугарија, поради учество на 8. Меѓународен студентски турнир во
одбојка на плажа.
Кирил Барбареев – од 23.9.2016 до 27.9.2015 година во Варна, Р.
Бугарија, поради учество на конференција на Балканско здружeние
за образование и педагогија.
Емилија Петрова-Ѓорѓева – на 16 и 17.9.2015 година во Струга,
поради учество на проект Transfmormative Mediation Training.
Никола Смилков – од 7.10.2015 до 10.10.2015 година во Порто, Р.
Португалија, поради учество на престојниот состанок во проектот
TOI TOI TOI.
Трајче Нацев – на 12.11.2015 година во Скупи, поради учество на
проектот Конзерваториско-реставраторски работи на скенираната
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зграда на археолошкиот локалитет Скупи.
Тодор Чепреганов – од 1.12.2015 до 3.12.2015 година во Истанбул,
поради учество на Меѓународната научна конференција „The Balkans
and Migration on the 100 th Anniversary of the First World War“.
Никола Смилков – од 1.3.2016 до 30.4.2016 година во Париз,
Франција, поради студиски престој во Париз.
Љубен Тевдовски – од 5.9.2016 до 10.9.2016 година во Скопје, поради
учество на онлајн тренингот за Европски фондови и работилница за
подготовка на проектот ХЕРИТИЏ +.
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Дејан Мираковски – од 10.10.2015 до 13.10.2016 година во Келн,
Германија, поради учество на работни состаноци по проект на
Теренска лабораторија за животна и работна средина и електронска
микроскопија.
Зоран Димитровски – од 8.10.2015 до 9.10.2015 година во Белград,
Србија, поради учество на Вториот интернационален симпозиум за
земјоделско инженерство.
Мишко Џидров – од 27.10.2015 до 30.10.2015 година во Валенсија,
Шпанија, поради присуство на состанок од проект CRAYON,s како
дел од Erasmus + KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange
od Good Practices.
Љубица Стефанова-Цераволо – од 3.3.2016 до 4.3.2016 година во
Скопје, поради учество на обука за транзиција на ISO9001:2008 во
новата верзија ISO 9001:2015.
Дејан Мираковски – на 18.3.2016 година во Благоевград, Бугарија,
поради склучување/потпишување на Договор за ИПА проектите.
Зоран Димитровски – од 30.3.2016 до 1.4.2016 година во Осиек,
Р. Хрватска, поради работна посета на Земјоделскиот факултет, во
склоп со активностите поврзани со проектот „Воведување на нови
стандарди за задолжителна инспекција на машините и опремата за
апликација на пестициди“.
Сашко Димитров – од 30.3.2016 до 1.4.2016 година во Осиек, Р.
Хрватска, поради работна посета на Земјоделскиот факултет, во
склоп со активностите поврзани со проектот „Воведување на нови
стандарди за задолжителна инспекција на машините и опремата за
апликација на пестициди“.
Славчо Цветков – од 15.5.2016 до 18.5.2016 година во Белград и
Нови Сад, поради придружба на студентите на Машинскиот факултет
за посета на Меѓународен саем на техника во Белград и Саем за
земјоделство во Нови Сад.
Сашко Димитров - од 15.5.2016 до 18.5.2016 година во Белград и
Нови Сад, поради придружба на студентите на Машинскиот факултет
за посета на Меѓународен саем на техника во Белград и Саем за
земјоделство во Нови Сад.
Сашко Димитров – од 9.6.2016 до 11.6.2016 година во Казанлак,
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Р. Бугарија, поради посета на компаниите Капрони и М+C за
потребите на проектот „Статички и динамични карактеристики на
редуцирани вентили“.
Мишко Џидров – од 22.6.2016 до 24.6.2016 година во Скопје, поради
присуство на состанок за проектот CRAYON,s, Erazmus+KA2
Cooperatio for Innovation and the Exchange of Good Practices.
Сашко Димитров – од 13.9.2016 do 15.9.2016 година во Барселона,
Шпанија, поради учество на работилница организирана преку
Институтот Џулиус – Кун од Германија која се однесува на
стандардизираните процедури за инспекција на машините за
апликација на пестициди.
Зоран Димитровски – од 13.9.2016 до 15.9.2016 година во
Барселона, Шпанија, поради учество на работилница организирана
преку Институтот Џулиус – Кун од Германија која однесува
на стандардизираните процедури за инспекција на машините за
апликација на пестициди.
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ
Дејан Маролов – од 31.8.2015 до 4.9.2015 година во Оксфорд,
Обединетото Кралство, поради присуство на работилница на тема
„Современа дипломатија“ во рамките на Меѓународната конференција
„4 th International Scientific Forum“.
Димитар Апасиев – на 2.9.2015 година во Скопје, поради учество
на симпозиум на тема „Наука и религија – Прв меѓународен дијалог
Исток – Запад“.
Кристина Мишева – од 9.9.2015 до 11.9.2015 година во Делчево,
Берово и Виница, Р. Македонија, поради реализирање на теренско
истражување во градовите Делчево, Берово и Виница во рамките
на проектот „Кадровскиот капацитет, потребите и развојните
потенцијали на малите и средни бизниси во Источниот регион базиран
на знаење“.
Дејан Маролов – од 14.9.2015 до 18.9.2015 година во Њујорк, САД,
поради присуство на Меѓународна конференција насловена како
„Трет глобален академски собир“.
Ана Никодиновска – од 16.9.2015 до 18.9.2015 година во Охрид,
поради учество на Меѓународната конференција со наслов
„Contemporary Security Paradigms and Challenges: Theory and
Practice“.
Љупчо Сотировски – од 5.10.2015 до 7.10.2015 година во Охрид,
поради присуство на Меѓународна конференција со наслов
„Миграција на море: Перспективи на меѓународното право и
регионални пристапи“.
Борка Тушевска – од 5.10.2015 до 7.10.2015 година во Охрид, поради
присуство на Меѓународна конференција со наслов „Миграција на
море: Перспективи на меѓународното право и регионални пристапи“.
Ана Никодиновска-Крстевска – од 5.10.2015 до 7.10.2015 година
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во Охрид, поради присуство на Меѓународна конференција со
наслов „Миграција на море: Перспективи на меѓународното право и
регионални пристапи“.
Андон Мајхошев – од 6.12.2015 до 9.12.2015 година во Триер,
Германија, поради учество на Семинар за недискриминација во
работните односи.
Игор Камбовски – од 13.12.2015 до 17.12.2015 година во Копаоник,
Србија, поради учество на 28. Меѓународен научен собир „Копаоничка
школа на природно право“.
Љупчо Сотировски – од 7.12.2015 до 9.12.2015 година во Белград,
Србија, поради презентација на извештајот за напредок на медијацијата
во
Р. Македонија во рамките на проектот regional
Cooperation Council.
Дејан Маролов – од 24.2.2016 до 26.2.2016 година во Буенос Аирес,
Аргентина, поради присуство на Меѓународната конференција
насловена како „Втора пан-американска интердисциплинарна
конференција“.
Олга Кошевалиска – од 9.3.2016 до 11.3.2016 година во Рим, поради
учество на Меѓународна конференција со наслов „Maritime safety and
security : Future perspectives“ во рамките на проектот MARSAFENT.
Ана Никодиновска-Крстевска – од 9.3.2016 до 11.3.2016 година
во Рим, поради учество на Меѓународна конференција со наслов
„Maritime safety and security : Future perspectives“ во рамките на
проектот MARSAFENT.
Борка Тушевска – од 9.3.2016 до 11.3.2016 година во Рим, поради
учество на Меѓународна конференција со наслов „Maritime safety and
security : Future perspectives“ во рамките на проектот MARSAFENT.
Љупчо Сотировски – од 9.3.2016 до 11.3.2016 година во Рим, поради
учество на Меѓународна конференција со наслов „Maritime safety and
security : Future perspectives“ во рамките на проектот MARSAFENT.
Јован Ананиев – од 15.3.2016 до 18.3.2016 година во Стразбург,
Франција, поради учество на 69. пленарна седница на Европската
комисија против расизам и нетолеранција.
Дејан Маролов – од 23.3.2016 до 30.3.2016 година во Будимпешта,
Унгарија, поради присуство на Меѓународната правна обука
„Современи легални предизвици“.
Јован Ананиев – од 4.4.2016 до 6.4.2016 година во Виена,
Австрија, поради присуство на семинар „Accessibility and reasonable
accommodation“.
Игор Камбовски – од 20.4.2016 до 22.4.2016 година во Палиќ, Р.
Србија, поради учество на 16. Меѓународна конференција за е-бизнис
и е-трговија „Е- трговија 2016“.
Дејан Маролов – од 21.4.2016 до 27.4.2016 година во Виена, Австрија,
поради учество на меѓународна конференција „4 ти Евроазиски
мултидисциплинарен форум“.
Дејан Маролов – од 16.5.2016 до 18.5.2016 година во Барселона,
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Шпанија, поради учество на Меѓународна конференција „4-ти
медитерански мултидисциплинарен форум на општествените науки“.
Игор Камбовски – од 26.5.2016 до 27.5.2016 година во Подгорица,
Црна Гора, поради посета на Правниот факултет во Подгорица.
Кристина Мишева – од 30.5.2016 до 31.5.2016 во Охрид, поради
учество на 7. Меѓународна конференција „Contemporary trends in
social control of crime“.
Јован Ананиев – од 6.6.2016 до 8.6.2016 година во Атина, Грција,
поради учество на Меѓународната конференција за правата на Ромите.
Љупчо Сотировски – од 19.6.2016 до 21.6.2016 година во Мелме,
Шведска, поради учество на Jean Monnet Seminar.
Јован Ананиев – од 27.6.2016 до 1.7.2016 година во Стразбург,
Франција, поради учество на 70-тата пленерна седница на Европската
комисија против расизам и нетолеранција (ECRI).
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
Душан Биков – од 24.9.2015 до 25.9.2015 година во Охрид, Р.
Македонија, поради учество на Конференцијата ETAI 2015.
Зоран Утковски – од 14.9.2015 до 24.9.2015 година во Мадрид,
Шпанија, поради посета на Универзитетот „Карлос Трети“, поради
иницијален состанок за учество на научноистражувачки проект.
Сашо Коцевски – од 30.9.2015 до 6.10.2015 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на конференција ICT Innovation 2015.
Александра Стојанова – од 24.9.2015 до 25.9.2015 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на Конференција ETAI 2015.
Благој Делипетров – од 24.9.2015 до 26.10.2015 година во Охрид,
поради учество на конференција ETAI 2015 Society for Electronics,
Telecommunications, Automation and Informatics и презентација на
трудот со наслов restaurant application based on Android mobile device,
raspberry pi and Google Cloud Plataform.
Благој Делипетров – од 30.9.2015 до 5.10.2015 година во Охрид,
поради учество и член на Организациониот одбор на конференцијата
ICT Innovations Conference 2015 и презентација на трудот со наслов
Collaborative cloud computing application for water resources based on
open sources software.
Наташа Коцеска – од 30.9.2015 до 6.10.2015 година во Охрид, поради
учество на конференција ICT Innovation 2015.
Александра Милева – од 12.10.2015 до 16.10.2015 година во Брисел,
Белгија, поради учество како евалуатор на проекти во неколку H2020
програми.
Игор Стојановиќ – од 6.10.2015 до 12.10.2015 година во Лимасол,
Кипар, поради учество на тренинг школата на COST акцијата IC1206
„Деидентификација за заштита на приватноста во мултимедијални
содржини“.
Благој Делипетров – од 18.10.2016 до 22.10.2016 година во Лион,
Франција, поради учество на COST Action TD1403: Big Data in Sky
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and Earth Observation менаџмент комитет.
Игор Стојановиќ – од 2.11.2015 до 4.11.2015 година во Малта, поради
учество на состанок на Управен комитет COST акцијата IC1206
„Деидентификација за заштита на приватноста во мултимедијалните
содржини“.
Сашо Коцески – од 10.11.2015 до 11.11.2015 година во Љубљана,
Словенија, поради учество на COST акцијата IC1105.
Наташа Коцеска – од 10.11.2015 до 11.11.2015 година во Љубљана,
Словенија, поради учество на COST акцијата IC1105.
Душан Биков – од 19.11.2015 до 20.11.2015 година во Чифлик,
Бугарија, поради учество на Национален семинар по теорија на
кодирањето „Стефан Додуненков“ организиран од ИМИ – БАН.
Душан Биков – од 23.11.2015 до 27.11.2015 година во Велико Трново,
Бугарија, поради учество на International scientific jubilee conference
„25 years faculty of mathematics and informatics“
Благој Делипетров – од 17.11.2015 до 20.11.2015 година во Лисабон,
Португалија, поради учество на COST Action IC1203 (ENERGIC)
менаџмент комитет.
Игор Стојановиќ - од 30.11.2015 до 4.12.2015 година во Софија,
Бугарија, поради учество во проект IOERC.
Александар Крстев - од 30.11.2015 до 4.12.2015 година во Софија,
Бугарија, поради учество во проект IOERC.
Зоран Здравев - од 30.11.2015 до 4.12.2015 година во Софија,
Бугарија, поради учество во проект IOERC.
Лимонка Лазарова – од 17.12.2015 до 20.12.2015 година во Велес,
поради учество во проект „MATH Labyrinth: increasing the level of
knowlledgh solving mathematical problems“.
Душан Биков – од 25.1.2016 до 29.1.2016 година во Барселона,
Шпанија, поради учество на работилница 115 ESGI (European study
group with industry).
Сашо Коцески – од 25.1.2016 до 15.2.2016 година во Етиопија, поради
реализација на активности како визитинг професор на докторските
студии по компјутерски науки на Универзитетот во Адис Абеба –
Етиопија.
Зоран Утковски – од 15.2.2016 до 15.7.2016 година во Мадрид,
Шпанија, поради ангажираност на Универзитетот Carlos.
Мартин Лукаревски – од 22.2.2016 до 25.2.2016 година во Малта,
поради учество на Меѓународна конференција Thermodynamics in the
Quantum Regime.
Мартин Лукаревски – од 14.3.2016 do 16.3.2016 година во Германија,
поради учество на COST Action MC Meeting.
Александра Милева – од 16.3.2016 до 18.3.2016 година во Валета,
Малта, поради учество во COST акцијата IC1201: Behavioural Types
for Reliable Large – Scale Software Systems (BETTY).
Мирјана Коцалева – од 21.3.2016 до 25.3.2016 година во Малта,
поради учество на тренинг школата 2nd Summer School on Integrating
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Vision & Language: Deep Learning.
Зоран Здравев – во Финспанг, Шведска, поради учество на
работилница на проектот „Integrating E – Learning and Open
Educational Resources into Classroom“.
Наташа Коцеска – од 3.4.2016 до 6.4.2016 година во Скопје, Р.
Македонија, поради учество на работилница за NATO проектот
SIARS.
Сашо Коцески - од 3.4.2016 до 6.4.2016 година во Скопје, Р.
Македонија, поради учество на работилница за NATO проектот
SIARS.
Благој Делипетров – од 3.4.2016 до 9.4.2016 година во Делфт,
Холандија, поради презентација на TU Delft и UNESCO IHE Institute
for Water Education на трудот „Nested optimization algorithm for
optimal reservoir operation and their embedding into a decision support
platform“.
Мартин Лукаревски – од 4.4.2016 до 8.4.2016 година во Париз,
Франција, поради учество на школата Mixed Integer Nonlinear
Programming and Applications.
Зоран Здравев – од 4.4.2016 до 6.4.2016 година во Хања, Грција,
поради учество на состанок на проект менаџментот на проектот
„Developing OER and Blended Modules for Agriculture and Rural
Development“.
Зоран Здравев – од 11.4.2016 до 15.4.2016 година во Пловдив,
Бугарија, поради учество на првата работилница во рамките на
проектот „Developing OER and Blended Modules for Agriculture and
Rural Development“.
Благој Делипетров – од 14.4.2016 до 16.4.2016 година во Брно,
Чешка, поради учество во BigSkyEarth workshop.
Благој Делипетров – од 16.4.2016 до 22.4.2016 година во Виена,
Австрија, поради презентација на трудот „Multi - objective nested
algorithms for optimal reservoir operation“.
Александра Милева – од 5.4.2016 до 8.4.2016 година во Будимпешта,
Украина, поради учество во COST акцијата IC1306: Cryptography for
Secure Digital Interaction.
Мартин Лукаревски – од 5.5.2016 до 11.5.2016 година во Тирана,
Албанија, поради учество на 33 Balkan Mathematical Olympiad 2016.
Зоран Здравев – од 16.5.2016 до 20.5.2016 година во Пловдив,
Бугарија, поради учество на втората работилница во рамките на
проектот „Developing OER and Blended Modules for agriculture and
Rural Developing OPR arD“.
Игор Стојановиќ – од 18.5.2016 до 25.5.2016 година во Белград,
Србија, поради учество во реализација на проект „Technical assistance
to support direct grant management in the field of employment policy“.
Благој Делипетров – од 18.5.2016 до 21.5.2016 година во Лисабон,
Португалија, поради соработка за аплицирање на NATO SFP проектот
„Decision support system for water resources management in the R.
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Macedonia“.
Благој Делипетров – од 23.5.2016 до 28.5.2016 година во Варна, Р.
Бугарија, поради Еразмус + размена.
Александра Стојанова – од 6.6.2016 до 17.6.2016 година во
Болоња, Италија, поради учество на „25 th Summer School on Parallel
Computing“.
Душан Биков – од 6.6.2016 до 17.6.2016 година во Болоња, Италија,
поради учество на „25 th Summer School on Parallel Computing“.
Сашо Коцески – од 7.6.2016 до 10.6.2016 година во Порторож,
Словенија, поради учество на работилница за NATO проектот SIARS.
Наташа Коцеска – од 7.6.2016 до 10.6.2016 година во Порторож,
Словенија, поради учество на работилница за NATO проектот SIARS.
Јасмина Вета Буралиева – од 9.6.2016 до 10.6.2016 година во
Зрењанин, Србија, поради учество на VII International Conference
of Information technology and Development of education 2016 (ITRO
2016).
Елена Карамазова – од 9.6.2016 до 10.6.2016 година во Зрењанин,
Србија, поради учество на VII International Conference of Information
technology and Development of education 2016 (ITRO 2016).
Мирјана Коцалева – од 9.6.2016 до 10.6.2016 година во Зрењанин,
Србија, поради учество на VII International Conference of Information
technology and Development of education 2016 (ITRO 2016).
Благој Делипетров – од 9.6.2016 до 10.6.2016 година во Зрењанин,
Србија, поради учество на VII International Conference of Information
technology and Development of education 2016 (ITRO 2016).
Александар Милева – од 12.6.2016 до 22.6.2016 година во Нимбо, Р.
Кина, поради посета на Ningbo универзитетот во Кина во рамките на
билатералниот проект „Примена на квазигрупите во криптографија
и податочната комуникација“.
Мартин Лукаревски – од 15.6.2016 до 17.6.2016 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на 6. Конгрес на математичари во
Македонија.
Јасмина Вета Буралиева – од 15.6.2016 до 17.6.2016 година, поради
учество на International Workshop on Generalized Functions and Pseudo.
Билјана Златановска – од 15.6.2016 до 17.6.2016 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на VI Congress of Mathematicians of
Macedonia.
Душан Биков – од 20.6.2016 до 24.6.2016 година во Албена, Бугарија,
поради учество на Fifteenth International Workshop on „Algebraic and
Combinatorial Coding Theory“ 2016.
Благој Делипетров – од 4.7.2016 до 6.7.2016 година Букурешт,
Романија, поради учество во BigSkyEarth workshop.
Мартин Лукаревски – од 18.7.2016 до 22.7.2016 година во Берлин,
Германија, поради учество на 7. Европски математички конгрес.
Марија Митева – од 21.8.2016 до 24.8.2016 година во Охрид,
Р. Македонија, поради учество на меѓународна конференција
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„International Conference, Mathematics: Applied“.
Лимонка Коцева-Лазарова – од 21.8.2016 до 24.8.2016 година во
Охрид, Р. Македонија, поради учество на меѓународна конференција
„International Conference, Mathematics: Applied“.
Мирјана Коцалева – од 29.8.2016 до 2.9.2016 година во Рим,
Италија, поради учество на 124 th workshop European Study Group
with Industry.
Билјана Златановска – од 29.8.2016 до 2.9.2016 година во Рим,
Италија, поради учество на 124 th workshop European Study Group
with Industry.
Александра Стојанова – од 29.8.2016 до 2.9.2016 година во Рим,
Италија, поради учество на 124 th workshop European Study Group
with Industry.
Душан Биков – од 29.8.2016 до 2.9.2016 година во Рим, Италија,
поради учество на 124 th workshop European Study Group with Industry.
Душан Биков – од 12.9.2016 до 2.12.2016 во Велико Трново, Бугарија,
поради стручно усовршување и истражувачки престој на докторски
студии на Институтот по математика при БАН и Великотрновскиот
универзитет.
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Маријан Делипетров – од 14.9.2015 до 19.9.2015 година во Дортмунд,
Германија, поради присуство на состанок на Менаџерскиот комитет
за COST Action TU1401 „Renewable Energy and Landscape Quality“.
Горан Тасев – од 20.9.2015 до 26.9.2015 година во Орлеанс, поради
учество на „11 th Applied Isotope Geochemistry Conference, AIG -11
BRGM“.
Зоран Панов – од 19.10.2015 до 23.10.2015 година во Лондон, поради
присуство на технички состанок и работилница за проектирање
на рудници и презентација на современи софтверски решенија во
организација на Euromax resources UK Ltd London Office и Golder
associates of Bourne End, Buckinghamshire.
Зоран Панов – од 16.11.2015 до 20.11.2015 во Лондон, поради
присуство на технички состанок и работилница за проектирање
на рудници и презентација на современи софтверски решенија во
организација на Euromax resources UK Ltd London Office и Golder
associates of Bourne End, Buckinghamshire.
Марија Хаџи-Николова – од 19.11.2015 до 20.11.2015 година во
Банско, поради учество на обука на тема „Европски стандарди за
безбедност и здравје при работа – лична заштитна опрема“.
Ѓорѓи Димов – од 14.3.2016 до 21.3.2016 година во Финспанг,
Шведска, поради учество на работилница на проектот „Integrating E
– Learning and Open Educational Resources into Classroom – iOERc“.
Афродита Зенделска – од 9.6.2016 до 12.6.2016 година во Охрид,
поради учество на VII international Congress of Metalurgists of
Macedoniа – „Metallurgy, Materials and Environment“.
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Мирјана Голомеова – од 9.6.2016 до 12.0.2016 година во Охрид,
поради учество на VII international Congress of Metalurgists of
Macedoniа – „Metallurgy, Materials and Environment“.
Тодор Делипетров – од 27.6.2016 до 1.7.2016 година во Варна, Р.
Бугарија, поради учество на 7-ми Меѓународен конгрес за геотехника
и геомеханика.
Маријан Делипетров – од 27.6.2016 до 1.7.2016 година во Варна, Р.
Бугарија, поради учество на 7-ми Меѓународен конгрес за геотехника
и геомеханика.
Афродита Зенделска - од 27.6.2016 до 7.7.2016 година во Албена, Р.
Бугарија, поради учество на 16 th International SGEM GeoConference.
Тодор Серафимовски – од 28.6.2016 до 7.7.2016 година во
Албена, Р. Бугарија, поради учество на 16-та Интернационална
мултидисциплинарна научна конференција и изложба CГЕМ 2016.
Мирјана Голомеова – од 27.6.2016 до 7.7.2016 година во Албена, Р.
Бугарија, поради учество на 16 th International SGEM GeoConference.
Горан Тасев – од 28.6.2016 до 7.7.2016 во Албена, Р. Бугарија,
поради учество на 16-та Интернационална мултидисциплинарна
научна конференција и изложба CГЕМ 2016.
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Винета Сребреноска – од 7.10.2015 до 10.10.2015 година во Белгија,
поради присуство на состанок во Универзитет во Leuven.
Винета Сребреноска – од 19.3.2016 до 29.3.2016 година во Љубљана,
Словенија, поради научноистражувачки престој во Национален
словенски институт за материјали.
Винета Сребреноска – од 3.4.2016 до 10.4.2016 година во Лодз,
Полска, поради присуство на состанок во Техничкиот универзитет.
Винета Сребреноска – од 16.5.2016 до 20.5.2016 година во Украина,
поради присуство на состанок на COST TU 1301.
Крсто Блажев – од 27.6.2016 до 1.7.2016 година во Варна, Бугарија,
поради учество на 7-ма меѓународна конференција по геотехника.
Винета Сребреноска – од 21.8.2016 до 27.8.2016 година во Данска,
поради присуство на состанок во Техничкиот универзитет, на
COST TU 1301 акцијата и во исто време учество на Меѓународната
конференција за материјали.
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Јованка Денкова – од 17.9.2015 до 19.9.2015 година во Охрид, поради
учество на X меѓународен балкански конгрес за образование и наука
на тема „Образование и глобализација“.
Јованка Денкова – од 2.10.2015 до 4.10.2015 во Солун, Грција,
поради учество на конференција „Моќта на знаењето“.
Билјана Ивановска – од 10.11.2015 до 13.11.2015 година во
Крагуевац, Р. Србија, поради учество на 8 – та SOEGV Jahrestagung
– Nahe und Distanz.
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Билјана Ивановска – од 3.12.2015 до 6.12.2015 година во Банско,
Бугарија, поради учество на Седмата меѓународна научно-стручна
конференција „Knowledge for capabilities and skills“.
Нина Даскалова – од 3.12.2015 до 6.12.2015 година во Банско,
Бугарија, поради учество на Седмата меѓународна научно-стручна
конференција „Knowledge for capabilities and skills“.
Билјана Ивановска – од 13.4.2016 до 18.4.2016 година во Анталија,
Турција, поради учество не Меѓународна конференција на која има
прифатено труд со наслов „Употребата на стратегии за истражување
барање кај изведувачите на англиски како странски јазик“.
Нина Даскалова - од 13.4.2016 до 18.4.2016 година во Анталија,
Турција, поради учество не Меѓународна конференција на која има
прифатено труд со наслов „Употребата на стратегии за истражување
барање кај изведувачите на англиски како странски јазик“.
Марија Крстева – од 10.5.2016 до 18.5.2016 година во Полска,
поради учество на Еразмус +.
Светлана Јакимовска – од 12.9.2016 до 16.9.2016 година во
Барселона, Шпанија, поради учество на работилница организирана
преку Џулиус – Кун од Германија, а се однесува на Стандарзираните
процедури за инспекција на машини за апликација на пестициди.
Јована Караникиќ – од 12.9.2016 до 22.9.2016 година во Перуџа,
Италија, поради учество на работилници и останати активности во
рамките на проектот „Радар“.
ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА
Наташа Трбојевиќ – од 25.5.2016 до 27.5.2016 година во Белград,
Србија и Осиек, Р. Хрватска поради реализирање на целовечерни
концерти.
Невенка Трајкова – од 3. 5.2016 до 13. 5.2016 година во Мароко,
поради учество на настап со Trio Grazio на концертна турнеја.
Невенка Трајкова – од 16.5.2016 до 18.5.2016 година во Своге,
Р. Бугарија, поради учество во жири-комисија на меѓународен
натпревар.
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СЛУЖБЕНИ ОТСУСТВА НА АДМИНИСТРАТИВНИОТ КАДАР
ПОРАДИ СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ
1. Блажо Боев – од 27.1.2016 до 28.1.2016 година во Белград, Србија,
поради одржување на работни состаноци во Универзитетот во
Белград.
2. Блажо Боев – на 17.6.2016 година во Ниш, поради присуство на
прославата по повод 51-годишнината од основањето на Универзитетот
во Ниш.
3. Ристо Костуранов – од 15.6.2016 до 18.6.2016 година во Кина,
поради учество на Третата локална средба на лидери на Кина и
Централноисточните европски земји.
4. Кирил Барбареев – од 14.3.2016 до 22.3.2016 година во Финспанг,
Шведска, поради учество на работилница на проект „Integrating E –
Learning and pen Educational Resources into Classroom“.
5. Кирил Барбареев – од 15.6.2016 до 18.6.2016 година во Кина,
поради учество на Третата локална средба на лидери на Кина и
Централноисточните европски земји.
6. Дејан Мираковски – на 22.4.2016 година во Загреб, Хрватска, поради
посета на Универзитетот во Загреб за научна соработка.
7. Славица Јанева – од 13.5.2016 до 15.5.2016 година во Потидеа,
Грција, поради учество на обука на тема Работа со емоционална
интелигенција – чувства, потреби, стрес и предизвици.
8. Христина Серафимовска – од 23.5.2016 до 27.5.2016 година
во Љубљана, Словенија, поради реализирање на престој на
Универзитетот во Љубљана како резултат на Еразмус размена.
9. Христина Серафимовска - од 13.5.2016 до 15.5.2016 година во
Потидеа, Грција, поради учество на обука на тема Работа со
емоционална интелигенција – чувства, потреби, стрес и предизвици.
10. Светлана Попова – од 14.10.2015 до 17.10.2016 година во Охрид,
Р. Македонија, поради присуство на 73. традиционална средба на
правници.
11. Светлана Попова – на 30.11.2015 година во Скопје, поради учество
на обука за размена на искуства и практична примена на Законот
за вработени во јавниот сектор и Законот за административни
службеници.
12. Светлана Попова – од 12.5.2016 до 14.5.2016 година во Охрид, Р.
Македонија, поради присуство на 74. средба на правници.
13. Христина Ампова – на 21.4.2016 година во Скопје, Р. Македонија,
поради учество на обука на тема Практична примена на Законот за
заштита на укажувачите – сите аспекти на работното право и посебна
заштита на определени категории вработени.
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14. Христина Ампова – од 13.5.2016 до 15.5.2016 година во Потидеа,
Грција, поради учество на обука на тема Работа со емоционална
интелигенција – чувства, потреби, стрес и предизвици.
15. Милкица Миленкоска - на 30.11.2015 година во Скопје, поради
учество на обука за размена на искуства и практична примена на
Законот за вработени во јавниот сектор и законот за административни
службеници.
16. Милкица Миленкоска – од 3.3.2016 до 4.3.2016 година во Скопје, Р.
Македонија, поради учество на обука за транзиција на ISO9001:2008
во новата верзија ISO 9001:2015.
17. Милкица Миленкоска - од 13.5.2016 до 15.5.2016 година во Потидеа,
Грција, поради учество на обука на тема Работа со емоционална
интелигенција – чувства, потреби, стрес и предизвици.
18. Кристина Ѓорѓиевска - од 13.5.2016 до 15.5.2016 година во Потидеа,
Грција, поради учество на обука на тема Работа со емоционална
интелигенција – чувства, потреби, стрес и предизвици.
19. Александар Јакимов – од 4.2.2016 до 7.2.2016 година во Сандански,
Р. Бугарија, поради учество за Годишно советување на Проагенс за
завршната сметка.
20. Невенче Панова – од 27.10.2016 до 31.10.2016 година во Блед,
Словенија, заради учество на советување на економските теми.
21. Невенче Панова – од 4.2.2016 до 7.2.2016 година во Сандански, Р.
Бугарија, поради учество за Годишно советување на Проагенс за
завршната сметка.
22. Станка Коцева - од 4.2.2016 до 7.2.2016 година во Сандански, Р.
Бугарија, поради учество за Годишно советување на Проагенс за
завршната сметка.
23. Павлина Спасова - од 27.10.2016 до 31.10.2016 година во Блед,
Словенија, заради учество на советување на економските теми.
24. Павлина Спасова - од 4.2.2016 до 7.2.2016 година во Сандански, Р.
Бугарија, поради учество за Годишно советување на Проагенс за
завршната сметка.
25. Билјана Иванова – од 27.10.2016 до 31.10.2016 година во Блед,
Словенија, заради учество на советување на економските теми.
26. Билјана Иванова – од 4.2.2016 до 7.2.2016 година во Сандански, Р.
Бугарија, поради учество за Годишно советување на Проагенс за
завршната сметка.
27. Марија Чавдарова - од 4.2.2016 до 7.2.2016 година во Сандански, Р.
Бугарија, поради учество за Годишно советување на Проагенс за
завршната сметка.
28. Борјан Ѓорѓиев - од 4.2.2016 до 7.2.2016 година во Сандански, Р.
Бугарија, поради учество за Годишно советување на Проагенс за
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завршната сметка.
Ема Радосављевиќ-Максимова – од 12.5.2016 до 14.5.2016 година во
Охрид, Р. Македонија, поради присуство на 74. средба на правници.
Ема Радосављевиќ-Максимова – на 24.6.2016 година во Скопје, Р.
Македонија, поради присуство на обука за користење на модулот
Управување со учинок и модулот Извештаи, како компоненти на
Информацискиот систем за управување со човечки ресурси.
Билјана Ѓорѓиева – на 30.11.2015 година во Скопје, поради учество
на обука за размена на искуства и практична примена на Законот
за вработени во јавниот сектор и Законот за административни
службеници.
Билјана Ѓорѓиева – од 12.5.2016 до 14.5.2016 година во Охрид, Р.
Македонија, поради присуство на 74. средба на правници.
Павлинка Стојановски - од 12.5.2016 до 14.5.2016 година во Охрид, Р.
Македонија, поради присуство на 74. средба на правници.
Виолета Шаклева – на 21.9.2015 година во Скопје, Р. Македонија
поради учество на Обука за јавни набавки
Виолета Шаклева – од 27.11.2015 до 29.11.2015 година во Банско,
Бугарија, поради учество на Обука „Измените и дополнувањата на
Законот за јавни набавки во делокругот на Советот за јавни набавки
со насоки и практични примери за нивната ефективна примена“.
Виолета Шаклева – на 30.9.2015 година во Скопје, Р. Македонија,
поради состанок на обучувачи.
Виолета Шаклева – на 5.2.2016 година во Скопје, Р. Македонија,
поради присуство на присуство на работен состанок со обучувачи со
потврди од Бирото за јавни набавки.
Виолета Шаклева – на 26.2.2016 година во Скопје, Р. Македонија,
поради работен состанок со обучувачи поради присуство на работен
состанок со обучувачи за јавни набавки.
Виолета Шаклева – на 29.3.2016 до 31.3.2016 година во Скопје, Р.
Македонија, поради присуство на обука за помирувачи и арбитри.
Виолета Шаклева – на 12.4.2016 година во Скопје, Р. Македонија,
поради присуство на Информативен ден за европски гарант (по
приоритет 2 и за јавни набавки).
Виолета Шаклева – од 21.6.2016 до 23.6.2016 година во Берово, Р.
Македонија, поради Обука на обучувачи на проектор „Обучи се,
добиј поддршка, вработи се“.
Виолета Шаклева - од 24.6.2016 до 26.6.2016 година во Златибор,
Србија, поради учество на Обука на тема „Неправилностите поврзани
со барањата за добивање на согласности и изготвување на тендерска
документација, како и заштита во постапките за доделување на
договори за јавни набавки“.

Годишен извештај

43. Виолета Шаклева – за 7.9.2016 година во Скопје, Р. Македонија,
поради консултации за Обука за обучувачи за јавни набавки.
44. Ирена Рибарева – од 4.6.2015 до 5.6.2015 година во Стар Дојран, Р.
Македонија, поради учество на Работилница за најновите измени во
јавните набавки.
45. Ирена Рибарева - од 24.6.2016 до 26.6.2016 година во Златибор,
Србија, поради учество на Обука на тема „Неправилностите поврзани
со барањата за добивање на согласности и изготвување на тендерска
документација, како и заштита во постапките за доделување на
договори за јавни набавки“.
46. Ирена Рибарева – на 21.9.2015 година во Скопје, Р. Македонија,
поради учество на Обука за јавни набавки.
47. Ивана Авукатова – на 26.3.2016 година во Скопје, Р. Македонија,
поради присуство на Обука за едукација во јавните набавки.
48. Ивана Авукатова – на 25.4.2016 година во Кавадарци, Р. Македонија,
поради дополнителна проверка на документацијата за попис на објект
Кавадарци.
49. Ивана Авукатова – на 26.5.2016 година во Скопје, Р. Македонија,
поради полагање на лиценца за јавни набавки.
50. Ивана Авукатова – од 24.6.2016 до 26.6.2016 година во Златибор,
Србија, поради учество на Обука на тема „Неправилностите поврзани
со барањата за добивање на согласности и изготвување на тендерска
документација, како и заштита во постапките за доделување на
договори за јавни набавки“.
51. Филип Глигоровски – од 14.3.2016 до 18.3.2016 година во Скопје, Р.
Македонија, поради учество на едукација во јавните набавки.
52. Филип Глигоровски – на 15.4.2016 година во Скопје, Р. Македонија,
поради полагање на испит за лице за јавни набавки.
53. Филип Глигоровски – од 24.6.2016 до 26.6.2016 година во Златибор,
Србија, поради учество на Обука на тема „Неправилностите поврзани
со барањата за добивање на согласности и изготвување на тендерска
документација, како и заштита во постапките за доделување на
договори за јавни набавки“.
54. Никица Ѓоргиева – од 12.5.2016 до 14.5.2016 година во Охрид, Р.
Македонија, поради присуство на 74. средба на правници.
55. Марјан Ристов - од 7.5.2015 до 905.2016 година во Охрид, Р.
Македонија, поради присуство на 72. средба на правници.
56. Марјан Ристов - од 12.5.2016 до 14.5.2016 година во Охрид, Р.
Македонија, поради присуство на 74. средба на правници.
57. Лилјана Мираковска - од 12.5.2016 до 14.5.2016 година во Охрид, Р.
Македонија, поради присуство на 74. средба на правници.
58. Ванчо Павлов – од 14.10.2015 до 17.10.2016 година во Охрид, Р.
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Македонија, поради присуство на 74. средба на правници.
Ванчо Павлов – од 12.5.2016 до 14.5.2016 година во Охрид, Р.
Македонија, поради присуство на 74. средба на правници.
Љубица Медарска-Апостолова – од 12.5.2016 до 14.5.2016 година во
Охрид, Р. Македонија, поради присуство на 74. средба на правници.
Сашка Атанасова - од 16.5.2016 до 17.6.2016 година во Белград и во
Нови Сад, поради придружба на студенти од Машинскиот факултет
за посета на Меѓународен саем на техника во Белград и Саем за
земјоделство во Нови Сад.
Илија Лазаревски – од 25.11.2015 до 26.11.2016 година во Скопје,
Р. Македонија, поради учество на конференција „ICT in agribusiness
conference“.
Илија Лазаревски – од 1.12.2015 до 5.12.2015 година во Љубљана,
Словенија, поради учество на обука ITIL Foundation.
Илија Лазаревски – од 7.3.2016 до 11.3.2016 година во Скопје, Р.
Македонија, поради посета на курсот 20486: Designing ASP.NET 4.5
MVC Web Applications во Семос Едукација.
Илија Лазаревски – од 15.5.2016 до 22.5.2016 година во Клуж Напока,
Романија, поради посета на Техничкиот универзитет во Клуж Напока.
Ристе Тимовски - од 25.11.2015 до 26.11.2016 година во Скопје, Р.
Македонија, поради учество на конференција „ICT in agribusiness
conference“.
Ристе Тимовски - од 1.12.2015 до 5.12.2015 година во Љубљана,
Словенија, поради учество на обука ITIL Foundation.
Ристе Тимовски - од 15.5.2016 до 22.5.2016 година во Клуж Напока,
Романија, поради посета на Техничкиот универзитет во Клуж Напока.
Гоце Богатинов – од 30.11.2015 до 4.12.2015 година во Софија, Р.
Бугарија, поради учество на работилница во рамките на проектот
број 2015 – 1 – МК01- КА 201 – 002854 со наслов iOERc- „Integrating
Open Educational Resources into Classroom“ од Еразмус+ програмата.
Гоце Богатинов – од 21.3.2016 до 25.3.2016 година во Варна, Р.
Бугарија, поради посета на Техничкиот универзитет преку програмата
за размена на вработени од Еразмус+.
Александар Максимов – од 20.4.2016 до 23.4.2016 година во Загреб,
Р. Хрватска, поради медиумска покриеност за реализација на
практична настава со студентите од Електротехнички факултет,
посета на погоните на компанијата „Кончар“ во Загреб.
Игор Стојанов - од 20.4.2016 до 23.4.2016 година во Загреб,
Р. Хрватска, поради медиумска покриеност за реализација на
практична настава со студентите од Електротехнички факултет,
посета на погоните на компанијата „Кончар“ во Загреб.
Билјана Костуранова – од 30.11.2015 до 4.12.2015 година во Софија,
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Р. Бугарија, поради учество на работилница во рамките на проектот
број 2015 – 1 – МК01- КА 201 – 002854 со наслов iOERc- „Integrating
Open Educational Resources into Classroom“ од Еразмус+ програмата.
Билјана Костуранова – од 14.3.2016 до 22.3.2016 година во Finspang,
Финска, поради учество на KA2 meeting under project „Integrating E –
Learning and Open Educational Resources into Classroom“.
Сања Стефанова – на 9.3.2016 година во Скопје, поради присуство на
состанок во МОН.
Сања Стефанова – од 14.3.2016 до 22.3.2016 година во во Finspang,
Финска, поради учество на KA2 meeting under project „Integrating E –
Learning and Open Educational Resources into Classroom“.
Сања Стефанова – од 3.5.2016 до 9.5.2016 година во Отзенхаузен,
СП Германија, поради присуство на семинарот „Encouneter Europe!
– Current challenges of European integration – civic participation in best
practice“.
Сања Стефанова – од 18.5.2016 до 25.5.2016 година во Картагена,
Шпанија, поради посета на Универзитетот во Картагена.
Сања Стефанова – за 11.4.2016 година во Скопје, Р. Македонија,
поради присуство на состанок во Националната агенција за европски
образовни програми и мобилност.
Жарко Арсовски – на 16.10.2015 и 19.10.2015 година во Салзбург,
Австрија, поради настап на Карате 1 премиер лига во карате за
сениори за Македонската карате репрезентација.
Жарко Арсовски – на 26.2.2016 и 29.2.2016 година во Истанбул,
Турција, поради настап на Балканско првенство во карате за сениори
за Македонската карате репрезентација.
Жарко Арсовски – на 11.3.2016 и 14.3.2016 година во Лашко,
Словенија, поради настап на Светски куп во карате на сениори за
Македонската карате репрезентација.
Жарко Арсовски – од 24.5.2016 до 28.4.2016 и од 3.5.2016 до 10.5.2016
во Дојран и Монпелје, Франција, поради припреми за Европското
првенство во Дојран и настап на Европското првенство во Монпелје,
Франција.
Жарко Арсовски – на 2.9.2016 и 5.9.2016 година во Истанбул,
Турција, поради настап на Карате 1 светска премиер лига во карате
за сениори.

Вкупно 84 реализирани обуки и службени патувања на административниот кадар вработен на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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УНИВЕРЗИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА
ВОВЕД
Во 2016 година Универзитетската библиотека успешно ги извршуваше
работните задачи што беа поставени пред неа, 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. Воедно во оваа година се случи и
дислокација на Центарот за обработка на книги.
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.
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 компјутерскиот програм 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 оперативниот програм
Facit.
Во текот на годината се вршеше и прием и средување на вратени
задолженија по налози по факултети, а вработените редовно доставуваа
месечни извештаи. На крајот беше изработен и Годишен извештај за
работата на Универзитетската библиотека при Универзитетот „Гоце
Делчев“ Штип за 2016 година.
Се даваа информации на студенти, професори и асистенти во врска
со расположливата литература во библиотеката.

––
––
––
––
––
––
––
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СТРУКТУРА
(Раководител и вработени)
Во 2016 година во Универзитетската библиотека (УБ) работеа:
Александар Донски (раководител на УБ, прво во Центар за обработка
на книги, а потоа во Универзитетска архива);
Цвета Димитриева (Центар за обработка на книги, па потоа
библиотека на Економски факултет);
Мима Костова (Центар за обработка на книги, па потоа библиотека
на ФОН);
Љуба Миланова (библиотеки на Кампус 2);
Јасминка Соколовска и Марио Параклиев (библиотеки на Кампус 4);
Роза Јовановска (библиотека во Наставен центар - Скопје);
Владимир Китанов (библиотека на Факултет за медицински науки);

Годишен извештај

–– Маријана Кротева (библиотека на ФОН).
Во текот на оваа година од Универзитетската библиотека на друго
работно место замина Мартина Николовска-Крстевска.
ЗАКЛУЧОК
Во текот на 2016 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 библиотечниот програм 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.
Вадење на податоци за 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 и изготвување на крајот
на годината Записник за вкупниот библиотечен фонд на книги во
Универзитетската библиотека при УГД, кој записник се доставува до
Одделот за сметководство.
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.
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“ и прием на
книги од други поголеми или помали донации од институции и поединци
(Владата на РМ, НУБ „Св. Климент Охридски“, МАНУ и поединци
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автори).
Учество во пописот на основни средства на Универзитетската
библиотека.
Селење на дел од библиотечниот фонд од библиотеката на
Економски факултет. По извесни одлагања конечно е почнато со овој
процес, со тоа што оваа активност сѐ уште е во тек. Сите дислоцирани
книги се симнувани од полиците, бришени 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.
Работа во Универзитетската архива. На крајот од 2015 година на
вработените во Универзитетската библиотека им беше доверена задача за
темелно и целосно средување на главната Универзитетска архива. Почна
обемна работа на средување на илјадници студентски досиеја и илјадници
документи сместени во класери. Иако за кратко време се постигнаа
видливи резултати, оваа работа сѐ уште е во тек.
Работа на Факултетот за медицински науки. Во октомври 2016
година, вработените на Универзитетската библиотека повторно добија
работна задача надвор од библиотеката. Задачата се состоеше од внесување
во Матична книга на студенти податоци за новозапишаните близу 500
студенти на ФМН и оформување на нивните студентски досиеја. И оваа
задача беше успешно и навреме завршена.
Техничка секретарка на Филолошки факултет. Во текот на 2016
година библиотекарката Јасминка Соколовска беше префрлена неколку
месеци на работно место техничка секретарка на Филолошки факултет. И
оваа работна задача (иако не е поврзана со нејзината струка) таа успешно
ја изврши, по што беше вратена повторно во библиотеката во К4.
Селење на Центарот за обработка на книги. Во јуни 2016 година
беше реализирано комплетно селење на неколку илјади обработени книги
од Центарот за обработка на книги во К4. Истовремено тројцата вработени
(Донски, Костова и Димитриева) беа префрлени на други работни места.
Во моментот на пишување на овој Извештај, пренесените книгите во К4
сѐ уште стојат несредени.
Работа во Центарот за кариера. Во 2016 година библиотекарките
Мима Костова и Цвета Димитриева неколку дена беа ангажирани на
работа во Центарот за кариера, која со успех ја извршија.
Нов библиотекар во библиотеката на Економски факултет. По
заминувањето на претходниот библиотекар во библиотеката на Економски
факултет Душан Миланов, на негово место е поставена Цвета Димитриева,
која веднаш се зафати во средување и попис на библиотечниот фонд на
овој факултет, како и со организирање транспорт на книги за Наставниот
центар во Скопје.
Обработка на стариот фонд книги на ФОН. По растурањето
на Центарот за обработка на книги, Мима Костова е префрлена во
библиотеката на ФОН со задача компјутерски да го обработи стариот
фонд од над 13.000 книги. Оваа работа сѐ уште е во тек.
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Пишување месечни извештаи. Сите вработени во УБ редовно
изработуваа и испраќаа 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 2016 година се одвиваше
според зацртаните работни задачи во Правилникот за работа. И натаму
останаа за решавање проблемите поврзани со недостиг на простор во
некои факултетски библиотеки и транспорт на книги.
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ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ
Придружни членки на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип се:
–– Воена академија „Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје.
–– ПЗУ Специјална болница по хируршки болести „Филип Втори“ –
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 установа 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-та редовна седница одлучи Воена академија „Генерал Михајло
Апостолски“ – Скопје да стане придружна членка на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип;
–– Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-1198/4 од 17.9.2009 година, Универзитетскиот сенат на 24та редовна седница одлучи ПЗУ Специјална болница по хирушки
болести „Филип Втори“ – 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 24та 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-та
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 34та 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 48та редовна седница одлучи „Месна индустрија и кланица“ ДОО –
Свети Николе да стане придружна членка на Универзитетот „Гоце
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Делчев“ – Штип;
–– Со Одлука за пристапување на придружна членка кон Универзитетот
бр. 0701-902/3 од 12.9.2011 година, Универзитетскиот сенат на 54та 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 97та 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-та 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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ОДДЕЛ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ИНДЕКС (УГД ИНФО)
Вовед
Одделот за електронски индекс функционира во склоп на Кабинетот
на ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ - 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 студии;
–– 2 циклус студии;
–– 3 циклус студии;
•• Софтверско решение за човечки ресурси;
•• Софтверско решение за поддршка на крајни корисници;
•• Софтверско решение за архива;
•• Софтверско решение за лаборатории;
•• Софтверско решение за администрација на модулите погоре;
•• Софтверско решение за СМС кампањи.
Активности кои конкретно ги има реализирано Одделот за
електронски индекс во текот на учебна 2015/2016 година се:
••
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Развој:
Успешна реализација на 73 креирани сервисни (интерни) инциденти
(од 15.9.2015 год., заклучно со 15.9.2016 год.):
–– Веб-сервис за комуникација со МОН / Проект „Опсерваторија
на вештини“;
–– Оценување на наставнички кадар од страна на студентите;
–– Софтверско решение за е-пријавување;
–– Софтверско решение за е-барања;
–– Развој на втор циклус студии (во тек);
–– Трансфер на базите на податоци на нова околина / кластер;
–– Paynet;
–– Тековни имплементации и измени на постоечки функционалности;
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Одржување и корисничка поддршка:
Успешна реализација на 4.685 креирани сервисни инциденти од
крајни корисници (од 15.9.2015 год., заклучно со 15.9.2016 година, 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;
–– Сите инволвирани субјекти, директни и индиректни корисници
на електронскиот систем;
•• 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 9.730 електронски пошти (примени
на или испратени од eindex@ugd.edu.mk и info@ugd.edu.mk) на:
–– студенти;
–– наставнички и соработнички кадар;
–– администрација;
–– останати;
•• Успешно техничко (и пошироко) спроведување на уписи во учебна
2016/2017 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

Позиција

1
3
4
6
7

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

Број на
извршители
1
1
3*
1
4**
10

125

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Легенда:
- * Одделот има ангажирано 3 лица на позицијата софтвер инженер
за кодирање преку УНИ сервис ДООЕЛ – Штип.
- ** На позицијата помлад специјалист за корисничка поддршка се
ангажирани (вкалкулирано во горенаведените 2 позиции) две лица преку
УНИ сервис ДООЕЛ – Штип. Едно од лицата кое е ангажирано на оваа
позиција, а вработено во Универзитетот, дополнително е ангажирано и
во Одделот за архива на студентски досиеја на прв, втор и трет циклус
студии.
Заклучок
Одделот за електронски индекс (УГД инфо) успешно ја заокружи
учебната 2015/2016 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.
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ОДДЕЛ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
Вовед
Одделот за јавни набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип
завршува уште една успешна година исполнета со активности од
најразличен вид и побогат со искуства од деветтата година од примената
на Законот за јавните набавки и подзаконските акти.
Во 2016 година има две измени Законот за јавни набавки (Сл.весник
на РМ бр. 27/2016 и 120/2016).
Водејќи се од латинската поговорка Res, non verba (дела, не
зборови), го поднесуваме Годишниот извештај за работата на Одделот за
јавни набавки за 2016 година.
Најпрвин ќе се осврнеме на Годишниот план за јавни набавки, заедно
со измените и дополнувањата на овој план во текот на 2016 година. Потоа,
низ краток преглед, ќе ја осознаеме застапеноста на видовите постапки
и предметите на набавките на спроведените постапки на Универзитетот.
Донесување измени и дополнувања на годишен план за јавни
набавки
Годишниот план за јавни набавки на Универзитетот „Гоце Делчев“
Штип за 2016 година е усвоен со Одлука за усвојување на Годишен план за
јавни набавки за 2016 г., бр. 0201-1341/23 од 14.12.2015 г.
Во текот на 2016 година се извршени измени и дополнувања на
Годишниот план за јавни набавки за 2016 година со следните одлуки:
1. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2016 година бр. 0201-568/92 од 27.6.2016 година;
2. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки за 2016 година бр. 0201-631/4 од 15.8.2016 година.
Краток преглед на спроведени постапки
За спроведените постапки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип го даваме следниот табеларен преглед по видови на постапки и по
видови на договори :
Вид на постапка
Отворена постапка
Постапка со барање
за прибирање на
понуди
Постапки со
преговарање
ВКУПНО

Стоки
9

Услуги
8

Работи
/

ВКУПНО
17

11

21

/

32

/

1

/

1

20

30

/

50
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Табеларниот преглед опфаќа постапки за кои се објавени огласи за
набавка во текот на 2016 година.
Овој Извештај вклучува и шест постапки од 2015 година кои не беа
опфатени со Годишниот извештај за 2015 година.
За четири постапки во тек е процедура за објавување на оглас.
Во извештајниот период вкупно се реализирани 41 постапки и
во тек се 9 постапки
Активности во Одделот за јавни набавки
Ажурирање на документација за постапки (хартиена и
електронска архива)
Сите класери се означени со години, број на огласи и рок на траење.
По извршена самоевалуација за 2016 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.
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.
Обуки на вработените и други видови на стручно усовршување
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.
Соработка со економските оператори
Одделот за јавни набавки успешно соработува со економските
оператори.
Пред сѐ, Одделот им стои на располагање на економските оператори
по однос на одговарање на нивни прашања, упатување за начинот на
изготвување на документацијата која е потребна да ја достават.
Оваа соработка се одвива во согласност со принципите на Законот за
јавни набавки, Кодексот на однесување на вработените на Универзитетот
и Етичкиот кодекс на службениците задолжени за спроведување на јавни
набавки.
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ОДДЕЛ ЗА ОПШТИ РАБОТИ
Служба за обезбедување

Службата за обезбедување има претрпено неколку измени со тоа што

во Економскиот факултет е воведено повторно физичко обезбедување,
поради тоа што во објектот е внесена скапа опрема за телевизијата и
радиото. Во објектот моментално работат двајца чувари. Додека другите
објекти како ФОН, ФМУ, Библиотеката, К-4 и Спортска сала се следат
преку видео надзор. За тој видео надзор се задолжени четворица чувари.
Во Гевгелија, Скопје, Кавадарци и во Радовиш е ангажирана приватна
агенција за обезбедување.
Во 2017 година во план е набавка на нова униформа за обезбедувањето.
МВР постојано вршат контрола во објектите согласно со нивните
овластувања. Покрај МВР, контрола врши и раководителот на Одделот за
општи и заеднички работи, Методи Патраклиски. Моментално службата
брои 30 чувари. Во план за 2017 година е инсталирање на професионален
видео надзор кој ќе ги покрие сите објекти.
Хигиенска служба
Хигиенската служба брои 43 хигеничари кои се распоредени во
18 објекти. Бројот на хигиеничари во објектите зависи од големината
и потребите на објектот. Во 2017 година се планира набавка на нови
униформи за работа. Сите објекти редовно се снабдуваат со хигиенски
средства. Секоја година за време на сезонскиот грип се врши детална
дезинфекција со посебни средства за дезинфекција.
Служба за паркови и зеленило
За парковите се задолжени двајца градинари Пане Данев и Љупчо
Донев. Секој градинар си одговара за објектот што му е доделен за
одржување. За градинарите е набавена опрема (алат и униформа). Во 2016
е набавена нова косилка и за истата е задолжен Пане Данев.
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ЦЕНТАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ
Вовед
Основната цел на Центарот за електронско учење (ЦЕУ) е да се
воведат модерни форми на учење на Универзитетот „Гоце Делчев“, нови
технологии (интерактивни табли, графички табли, мултимедиски софтвер
и хардвер, аудиовизуелна опрема и друго), 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 2016 година, покрај
бројните секојдневни активности, ЦЕУ изврши неколку надградби на
системот за електронско учење, повторно го спроведе електронското
тестирање за универзитетските изборни предмети и го ажурираше УГД
Scholar.
Структура (раководител, вработени и ангажирани лица)
Центарот за електронско учење во 2016 година функционираше во
состав:
Бр.

Презиме и име

1.

Д-р Зоран Здравев

2.

М-р Стојанче Спасов

3.

Борче Јаневски

Звање
Раководител на Центар за електронско
учење
Помлад референт во Центар за
електронско учење
Систем-администратор

Извештај за активностите на Центарот за електронско учење
Во периодот од ноември 2015 до ноември 2016 година, во рамките на
Центарот за електронско учење 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 Центарот
за електронско учење.
Секојдневните активности кои се извршувани во Центарот за
електронско учење во периодот од ноември 2015 до ноември 2016 година
вклучуваат, но не се лимитирани на:
–– 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;
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––
––
––
––
––

Техничка поддршка на ЦЕУ;
Администрација на повици;
Корисничка и телефонска поддршка;
Статистика на курсеви на Moodle 2 платформата;
Спроведување на електронско тестирање на повеќе од 4.000 студенти
по предметот Информатика и 26 универзитетски предмети.

Во склоп на Центар за електронско учење, исто така, се извршуваат
дополнително и следните активности:
–– Спроведување на обуки во Центарот за електронско учење;
–– Редовно ажурирање на нови верзии на софтвер на веб-серверот и на
веб-сервисот на Е-библиотека;
–– Целосна поддршка на сите нови е-книги, е-скрипти и е-практикуми
на УГД во Е-библиотека;
–– Редовно ажурирање на нови верзии на софтвер на веб-серверот и на
веб-платформата на УГД Scholar;
–– Техничка поддршка на УГД репозиториум (обработка и прикачување
на трудови; секојдневно регенерирање на апстракти и прегледи за
приказ на нови трудови);
–– Целосна поддршка за новите зборници и списанија на сите факултети
на УГД;
–– Одржување на хардвер и софтвер на Кампус 2 (амфитеатри,
предавални, простории, канцеларии).
Од средината на мај 2014 година ЦЕУ започна со детално евидентирање
на извршените активности и истите редовно ги објавува на порталот на
Центарот (http://ceu.ugd.edu.mk/aktivnosti.php).
Од тој период до денес, меѓу другото, реализирани и евидентирани се
и следниве активности на вработените во Центарот за е-учење:
–– Примени и реализирани повици: 3.546;
–– Примени и испратени пораки: 5.032;
–– Конверзации преку Skype комуникатор: 1.668;
–– Одобрени трудови во Е-репозиториум: 10.982;
–– Техничка обработка и прикачување на изданија во Е-библиотека: 445
Значајно е да се одбележи дека Центарот за електронско учење во 2014
година започна со спроведување на проектот „Електронско тестирање
за универзитетските изборни предмети“, со кој беше предвидено
тестирањето за 24 предмети да се одвива електронски преку системот за
е-учење. Во контекст на овој проект вработените во Центарот секојдневно
овозможуваа поддршка и помош на наставничкиот кадар за внесувања
на прашањата за тестирање во системот, а потоа и при спроведување на
тестирањата. Исто така и оваа 2016 година тестирањата се спроведуваа во
секоја сесија, во повеќе градови и вкупниот број на тестирани студенти до
сега изнесува 11.679.
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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 2015 година до ноември 2016 година беа
реализирани следниве софтверските проверки:
–– проверка на функционалноста на базата;
–– следење на статистиката;
–– извршена проверка и адаптирање на Cron;
–– проверка на безбедносната конфигурација;
–– проверка на политиката за најавување;
–– проверки дали има нова верзија (двапати е извршена надградба);
–– уредување и одржување на Moodle2 платформата;
–– ажурирање на Moodle2 платформата;
–– решавање на проблеми со кориснички профили
–– уредување на кориснички профили;
–– ажурирање на курсеви на Moodle 2 платформата;
–– помош при креирање на курсеви;
–– бришење на неактивни курсеви;
–– бришење на неактивни корисници.
Систем за управување со учењето (Learning management System
– Moodle)
Центарот за електронско учење за потребите на наставниците,
соработниците и студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ го управува
Системот за електронско учење. Системот кој се применува од 2008
година е базиран на платформата Moodle и до јули 2011 год. 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
год. е инсталирана нова платформа со верзија Moodle 2.1 и на сервер со
поголеми можности и во многу кратко време е усвоена за редовна работа.
Од тој период до денес платформата континуирано се надградува со
најновите верзии. На крајот на 2013 година се врши надградба од верзијата
2.5.3. на верзијата 2.6.
Во 2014 година, од јануари до ноември, направени се вкупно 8
надградби на платформата од што позначајно е да се наведе надградбата
од верзија 2.6.3 на 2.7 извршена во јуни 2014 година, при што Moodle
добива приспособлив (responsive) дизајн соодветен за користење на сите
видови на уреди вклучувајќи и мобилни телефони и таблети. Следните
верзии беа 2.7.2+, 2.7.3+, 2.8.1+ и 2.8.3+. Средината на април 2014 година
се преминува во верзија 2.8.5+.
Во 2016 година од јануари до ноември направени се вкупно 2 надградби
на платформата од кои првата верзија беше 2.9.4+. Последната надградба
на системот за е-учење е направена во почетокот на септември, при што
се преминува на верзија 3.0.5+.
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Во табела 1 се дадени податоците кои ја дефинираат моменталната
искористеност на Moodle 3.0.5+ платформата според податоците земени
на 3 октомври 2016 година (во табелата, споредбено може да се погледнат
и податоците од извештајот од претходните 2 години). Вкупниот број
на корисници на системот за е-учење при УГД изнесува околу 14.591
корисници, од кои 402 се предавачи (професори и асистенти), а останатите
се студенти на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. Моментално има
2.414 курсеви кои се активни, односно креаторите на своите курсеви
водат редовна и постојана контрола на своите курсеви, за содржините,
активностите и студентите зачленети во нив.
Табела 1. Искористеност на Moodle 2 платформата (2014 - 2016 г.)
Курсеви
Корисници
Зададени задачи
Предавачи
Пораки
Прашања
Ресурси

Вкупно
(4.11.2014)
2.269
19.925
102.568
412
96.047
17.029
17.494

Вкупно
(22.10.2015)
2.274
17.170
131.087
392
119.684
26.238
19.188

Вкупно
(3.10.2016)
2.414
14.591
147.974
402
136.337
29.635
20.625

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
1

Факултет за музичка
уметност

2

Наставници
Наставници
/соработници /соработници
2014
2015

Наставници
/соработници
2016

11

11

12

Факултет за туризам и
бизнис логистика

35

34

36

3

Факултет за образовни
науки

28

26

24

4

Факултет за медицински
науки

75

64

67
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5

28

30

29

20

19

20

20

23

25

53

54

51

33

30

30

10 Филолошки факултет

34

31

31

11 Правен факултет

19

19

21

12 Факултет за информатика

28

28

27

13 Машински факултет

25

18

21

14 Воена академија

3

3

5

15 Ликовна академија

/

2

3

412

392

402

6
7
8
9

Земјоделски факултет
Електротехнички
факултет
Технолошко-технички
факултет
Факултет за природни и
технички науки
Економски факултет

ВКУПНО

* (Напомена: во горната табела се влезени и наставници/
соработници кои се од други факултети, но држат настава на
споменатиот факултет – тоа значи дека некои наставници/
соработници може да се повторуваат во горниве бројки, што значи
дека вкупната реалната бројка од 402 е помала за 10-20)
Заклучок
Центарот за електронско учење во 2015/2016 година навремено,
континуирано и успешно ги извршува предвидените тековни активности,
како и реализација на позначајни проекти со долгорочни ефекти во делот
на електронската поддршка и спроведување на наставните процеси.
Системот за е-учење редовно се ажурира, надградува и се одржува
во функционална состојба, е во интерес на непречено спроведување
на наставата. Притоа на наставничкиот кадар му се овозможува
континуирана поддршка за извршување на секојдневните задача, а покрај
тоа во зависност од потребите можно е и организирање на обуки. Од
податоците во извештајот можеме да согледаме дека бројот на курсеви
и корисници постепено се зголемува, а паралелно со нив расте и бројот
на пораки, прашања и ресурси. Исто така, од извештајот забележуваме
и зголемување на бројот на наставници и соработници кои ја користат
Moodle 2 платформата односно ги користат различните алатки кои им
ги нуди платформата, со чијашто помош полесно ја организираат својата
наставна програма.
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Како позначајно од 2014 година, па сѐ до оваа година може да се
издвои успешното спроведување на проектот „Електронско тестирање за
изборните универзитетски предмети“.
Исто така, значајно е да се истакне дека Центарот за електронско
учење воедно дава поддршка и помош за активно функционирање и на
други системи во рамките на Универзитетот, како што се Е-библиотека,
УГД журнали, УГД Scholar и УГД репозиториум.
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Центар за односи со јавноста
Вовед
Центарот за односи со јавноста (ЦОЈ), како единица на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип, е формиран со донесувањето на Одлука на
Собранието на Република Македонија за давање согласност на Статутот
на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип на седницата одржана на 27 април
2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2008 и
103/2008).
Пред формирањето на Центарот, функционираше Канцеларија
за односи со јавноста со Оддел за издавачка дејност, во чијшто состав
беше пододделот за уредување на веб-страницата на Универзитетот.
Овде работеа четири лица, кои беа задолжени со низа активности за
остварувањето на дејноста, улогата и задачите на Универзитетот и на
единиците.
Канцеларијата воспоставуваше комуникации со пошироката јавност
во земјава и со одделни субјекти поврзани со Универзитетот во странство.
Канцеларијата за односи со јавноста редовно ја информираше јавноста и
осмислено ги презентираше информациите и содржините за работата на
структурите на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
Канцеларијата
организираше:
прес-конференции,
трибини,
свечености, доделување на признанија, патронен ден на Универзитетот,
почеток на нова студиска година, доделување на дипломи и други
активности за промоција на Универзитетот.
Од септември 2007 година до крајот на ноември 2007 година Одделот
за издавачка дејност беше сместен во просториите на поранешниот
Работнички универзитет (денес Факултет за општествени науки).
Од декември 2007 година до септември 2009 година Одделот работеше
во просториите на Ректоратот на Универзитетот (ул. „Крсте Мисирков“
бб - Штип).
Од почетокот на октомври 2009 година Одделот е дислоциран во
Кампус 1, односно на првиот кат од новите, модерно просторно и технички
уредени простории на Центарот за односи со јавноста (ул. „Генерал
Михајло Апостолски“ бб - Штип).
Во периодот од септември 2008 година започна изградбата на Центарот
за односи со јавноста, кој е со површина од 332 м2. Одделот за издавачка
дејност е со површина од 98 м2, Одделот за радио и ТВ заедно со Одделот
за реклама и пропаганда (Оддел за маркетинг и протокол) се на површина
од 205 м2. Центарот за односи со јавноста како единица на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип активно и постојано учествува и придонесува за
остварувањето на дејноста, улогата и задачите на Универзитетот и на
единиците.
Центарот активно учествува во работата на органите, работните тела
на Универзитетот и на единиците.
Центарот реализира акти, одлуки и задачи на органите на
Универзитетот и на единиците и го почитува дигнитетот и достојно го
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. Во април 2016 година од страна на ректорот
на Универзитетот проф. д-р Блажо Боев за раководител на Центарот е
назначен Влатко Миленкоски.
Вработени
1. Влатко Миленкоски - раководител и главен и одговорен технички
уредник во Оддел за радио и ТВ
2. Игор Стојанов - главен и одговорен уредник на Редакција во Оддел за
радио и ТВ
3. Тони Михаилов - новинар во Оддел за радио и ТВ
4. Александар Максимов - референт во Оддел за ТВ
5. Марија Манева - референт во Оддел за маркетинг и протокол
6. Славе Димитров - референт во Оддел за издавачка дејност
7. Благој Михов - референт во Оддел за издавачка дејност
8. Сања Гацов - референт во Оддел за издавачка дејност
9. Кристина Богатинова - веб-администратор
10. Игор Ампов - веб-администратор
11. Даница Гавриловска-Атанасовска - лектор по македонски јазик
12. Павлина Митева-Павлова - лектор по англиски јазик

•
•
•

Оддели во состав на Центарот
Во состав на Центарот за односи со јавноста се три оддели:
Оддел за издавачка дејност,
Оддел за маркетинг и протокол и
Оддел за радио и ТВ.
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Оддел за издавачка дејност
Универзитетот „Гоце Делчев“ својата издавачка дејност ја
остварува преку издавање на учебници, учебни помагала, монографии,
студии, списанија, годишници, зборници, преводи на странски изданија,
информативен и пропаганден материјал, брошури, летоци и друга
литература.
Одделот за издавачка дејност придонесува за развој на наставните,
научните и другите дејности на Универзитетот, но и го поттикнува
творештвото на Универзитетот. Oдделот за издавачка дејност својата
дејност ја остварува преку издавање на Универзитетски гласник,
Универзитетски билтен, Универзитетски весник, учебници и учебни
помагала на наставниците и соработниците на Универзитетот, како
и монографии на наставниците и соработниците, студии, списанија,
годишници, зборници на трудови на членките на Универзитетот, преводи на
странски изданија, службени и периодични публикации на Универзитетот,
информативен и пропаганден материјал, брошури и сл., како печатени
изданија, но и како електронски изданија објавени на веб-страницата на
Универзитетот. Во Одделот за издавачка дејност ефикасно и квалитетно
се спроведува Издавачкиот план на Универзитетот.
Во периодот од декември 2015 година до ноември 2016 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“:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
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2.11 2015 г. Универзитетски билтен бр.157
16.11 2015 г. Универзитетски билтен бр.158
1.12 2015 г. Универзитетски билтен бр.159
15.12 2015 г. Универзитетски билтен бр.160
30.12 2015 г. Универзитетски билтен бр.161
1.2 2015 г. Универзитетски билтен бр.162
15.2 2016 г. Универзитетски билтен бр.163
1.3 2016 г. Универзитетски билтен бр.164
15.3 2016 г. Универзитетски билтен бр.165
1.4 2016 г. Универзитетски билтен бр.166
15.4 2016 г. Универзитетски билтен бр.167
1.5 2016 г. Универзитетски билтен бр.168
16.5 2016 г. Универзитетски билтен бр.169
1.6 2016 г. Универзитетски билтен бр.170
15.6 2016 г. Универзитетски билтен бр.171
1.7 2016 г. Универзитетски билтен бр.172
28.7 2016 г. Универзитетски билтен бр.173
1.9 2016 г. Универзитетски билтен бр.174
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––
––
––
––
––

15.9 2016 г. Универзитетски билтен бр.175
1.10 2016 г. Универзитетски билтен бр.176
17.10 2016 г. Универзитетски билтен бр.177
1.11 2016 г. Универзитетски билтен бр.178
15.11 2016 г. Универзитетски билтен бр.179

Универзитетски гласник - јавно гласило на Универзитетот во кое
се објавуваат одлуки, правилници, Систематизација на работни места,
Статут на Универзитет, упатства, планови итн., донесени на Ректорска
управа и Универзитетски сенат на Универзитет „Гоце Делчев“.
–– 7.4.2016 г.Универзитетски гласник бр.35
–– 2.11.2016 г. Универзитетски гласник бр.36
Каталог на изданијата 2016 г. кој ги содржи сите изданија што биле
издадени во текот на 2015 година, а вклучува: зборници, учебни помагала,
универзитетски весник, списанија.
Зборници
1. Зборник на трудови од меѓународна научна коференција Економски факултет.
2. Зборник на трудови од научно-стручна конференција „Состојби
и перспективи во туризмот, економијата и бизнис логистиката во
Република Македонија”.
3. Зборник на трудови / Прва меѓународна научна конференција
филологија, култура и образование, 18-19 март 2016, Штип.
4. STUDENT’S SOCIAL SCIENCE JOURNAL ГОДИНА 2016, БРОЈ 1.
5. Зборник на трудови од Првата меѓународна конференција ФИЛКО
– Филолошки факултет.
6. Зборник на трудови Втора меѓународна научна конференција
„Општествените промени во глобалниот свет“ - Правен факултет.
7. Годишен зборник – Земјоделски факултет.
8. Годишен зборник – Факултет за образовни науки.
9. Книга на апстракти Трета меѓународна научна конференција
„Општествените промени во глобалниот свет“.
10. Научно списание “BALKAN SOCIAL SCIENCE REVIEW Правен факултет“ (три броја).
11. Меѓународно списание „Палимпсест“ (онлајн и печатена верзија) –
Филолошки факултет.
12. Воспитание - Факултет за образовни науки.
13. Mеѓународното научно списание „Палимпсест“ - Филолошки
факултет.
Во текот на академската 2015/2016 година, Одделот за издавачка
дејност – Оддел за веб-дизајн ги реализираше следниве активности по
месеци:
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Ноември 2015 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Обработка на фотографии.
Поставување на вести за веб на дневно ниво.
Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Разгледување и тестирање на нови верзии за главната веб-страница.
Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
Преработка на http://www.ugd.edu.mk/tzrsem/
Креирање на бекап на веб-страницата.
Ажурирање на англиската верзија, дел за вести- http://www.ugd.edu.
mk/index.php/en/news
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Декември 2015 година
Реализирани секојдневни и тековни активности - Поставување на
вести за веб на дневно ниво и обработка на фотографии.
Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
Внесување на податоци и изработка на распоред во
програмата MIMOSA.
Креирање на бекап на веб-страницата.
Ажурирање на англиската верзија на веб-страницата.
Ажурирање на календарот со активности за учебната 2015/6 година
на веб-страницата според Одлука добиена нa Универзитетски сенат
и доставена од е-индекс, http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/ekalendar
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Јануари 2016 година
Реализирани секојдневни и тековни активности. Поставување на
вести за веб на дневно ниво.
Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
Заштита на информациите на веб-страниците.
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.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
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Февруари 2016 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
Корекции на распоред во програмата MIMOSA, ажурирање на
распоредот на веб-страниците.
Креирање на бекап на веб-страницата.
Отстранување на злонамерни фајлови поради упад во серверите
и загрозување на сигурноста. Заштита на веб-страниците УГД и
УГДЛАЈФ.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Март 2016 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Состанок со координатор за Еразмус. Корекции на веб-страницата
за ЦМУС.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
Техничка подготовка на ИСО обрасци.
Корекции на електронски распоред на предавања.
Ажурирање на веб-страница Наука на УГД: http://research.ugd.edu.
mk/
Aбдејтирање на сајтовите до најнова верзија. Корекција на фајлови
за кои постои висок ризик на сигурност.
Отстранување на злонамерни фајлови од серверот и веб-страниците.
Заштита на веб-страницата.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Април 2016 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Присуство на Саемот за книга и образование во Скопје. Презентирање
на УГД на саемот пред идните студенти.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
Инсталација и тестирање на нови темплејти.
Креирање и ажурирање на веб-страницата на делот Наука.
Почеток на развој на нова веб-страница: http://unilab.ugd.edu.mk/
Преработка на веб-страницата: http://dpep.ugd.edu.mk/
Заштита на веб-страницата.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
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Мај 2016 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Присуство на Adobe Creative Day настан во организација на Smart
Solutions – Скопје.
Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
Ажурирање на сите веб-апликации.
Преработка на фајлови од веб-страниците.
Заштита на веб-страницата.
Ажурирање на делот за списоци со одлуки за флексибилно работно
време – ФРВ на страницата Наука.
Преработка на веб-страниците за зголемување на сигурноста.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Јуни 2016 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Обработка на фотографии.
Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Разгледување на темплејти за креирање на нови веб-страници.
Проверка и креирање на фајлови за заштита.
Заштита на веб-страницата.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Јули/август 2016 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Подготовка на студиски програми за внесување во Mimosa.
Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
Проверка и креирање на фајлови за заштита.
Заштита на веб-страницата.
Разрешување на проблеми при абдејт на life.ugd.edu.mk.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Септември 2016 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Работа со интерниот дел на универзитетската страница.
Креирање на е-распоред. Корекции на распоред за цел УГД.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Внесување на распоредот за спорт и рекреација.
Ажурирање на распоредот за цел УГД
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Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
Проверка и креирање на фајлови за заштита. Заштита на вебстраница.
Октомври 2016 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Корекции на распоред за цел УГД.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
Истражување и развивање на нови модули за веб.
Абдејтирање на веб-страниците до најнова верзија. Разрешување на
проблеми при абдејт.
Проверка и креирање на фајлови за заштита. Отстранување на
злонамерни скрипти од веб страницата research.ugd.edu.mk.
Заштита на веб-страница.
Креирање на посебни html - страници за секоја студиска и предметна
програма на факултетите од кампусите на УГД за прв и втор циклус
студии и нивна проверка со е-индекс.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Ноември 2016 година
Реализирани секојдневни и тековни активности.
Средување и објавување на документи за ISO 9001 стандардизација
на УГД.
Зголемување на веб-видливоста на порталите на Универзитетот.
Поставување на вести за веб на дневно ниво.
Проверка и креирање на фајлови за заштита.
Заштита на веб-страница.
Ажурирање со нови учебници скрипти и практикуми на е-библотеката
на УГД.
Оддел за маркетинг и протокол
Одделот за маркетинг и протокол е одговорен за планирање,
реализирање и евалуирање на сите промотивни и маркетинг активности
коишто имаат за цел да го промовираат Универзитетот во државата и
надвор од неа.
Во соработка со факултетите, центрите, институтите и другите
единици интегрирани во Универзитетот, Одделот за маркетинг и протокол
е одговорен за подготовка на маркетинг акционен план, реализација
на тој маркетинг план и евалуација на резултатите. Понатаму Одделот
за маркетинг и протокол покрај планираните промотивни и маркетинг
проекти предвидени и утврдени со маркетинг планот редовно се грижи
за дизајнот, информациите и изборот на рекламните материјали, во
соработка со Одделот за радио и ТВ подготвува аудио и видео презентации
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за Универзитетот, рекламни аудио и видео спотови за Универзитетот,
комуницира со медиумите во делот на рекламното и ПР претставување
на Универзитетот, дава поддршка во организација на манифестации,
свечености, патронен празник на Универзитетот и други настани.
Во периодот од ноември 2015 до ноември 2016 г., Одделот за
маркетинг и протокол има реализирано низа проекти и активности:
Декември 2015 година
Подготовка за настан – новогодишна прослава.
Организација на годишен концерт на ФМУ.
Организација на Уметничка пролет
Подготовка на содржини и вести за веб-страницата на УГД.
Подготовка на содржини и вести за социјалните мрежи на УГД.
Ажурирање на социјални мрежи.
План за дистрибуција и дистрибуција на промотивни печатени
материјали:
летоци за странски студенти;
Посета на средни школи
Соопштенија до медиуми и покана за настани до медиумите.
Организација и логистика на настани (промоција на настаните,
контакти со учесници, подготовка на договори, комплетирање на
документација, пополнување и карти, логистика и организација на
публика, подготовка на финансиски извештаи).
Јануари 2016
Контакти со добавувачи нарачки на ситен рекламен материјал.
Организација и координација на активности и настани во
Мултимедијален центар
Координација за тендери за потребни материјали за ЦОЈ и УГД.
Подготовка на маркетинг активности - предуписна кампања на УГД.
Февруари 2016 година
Контакти со добавувачи нарачки на ситен рекламен материјал.
Организација и координација на активности и настани во
Мултимедијален центар
Координација за тендери за потребни материјали за ЦОЈ и УГД.
Подготовка на промотивни печатени материјали за УГД.
Посета на средни училишта – предуписна кампања.
Подготовка на текстови за презентација на матурантите во состав на
предуписната кампања.
Подготовка на печатени промотивни материјали за УГД.
Март 2016 година
Подготовки во пресрет на Саем за образование - координативни
активности.
Подготовки и координација за настан – Патронат на УГД.
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Подготовка организација и реализација – велосипедска трка – Со
велосипед на факултет
Контакти со добавувачи нарачки на ситен рекламен материјал.
Организација и координација на активности и настани во
Мултимедијален центар
Подготовка на предлог-проект за учество на Саем за образование
и преземање на координативни активности за реализација на овој
настан.
Подготовка на маркетинг активности (предуписна кампања на УГД).
Координација со декани и протокол за доделување на дипломи на
дипломираните студенти.
Учество во реализација на настан – Патронат на УГД.
Учество и реализација на ФИЛКО
Април 2016 година
Предуписна кампања на УГД – посета на сите кампуси на УГД низ
Македонија и дистрибуција на универзитетски флаер.
Техничка логистичка и промотивна кампања за концерт – Петрит
Чеку – Уметничка пролет.
Подготовка за трибина УГД – Е-универзитет.
Организација на изложба на Руската амбасада.
Подготовка на договори и промотивна кампања за Уметничка пролет
на УГД.
Идеја и предлози за обновување на билбиордите на УГД.
УГД на саем за образование и кариера – техничка и логистичка
поддршка.
Мај 2016 година
Организација и координација на активности и настани во
Мултимедијален центар.
Подготовка на маркетинг активности (предуписна кампања на УГД).
Контакти со медиуми, покани за прес-конференции.
Организација на Отворени денови на УГД.
Трибина – УГД – Е-универзитет.
Организација за посета на училишта на наставни центри на УГД.
Координација и дистрибуција на флаери до сите факултети.
Подготовка за снимање на професионален спот за УГД.
Подготовка за Матурант.
Техничка и логистичка поддршка за Годишен концерт на Музичката
академија.
Организација на Корејски ден на Кампус 2.
Техничка логистичка и промотивна кампања за концерт – Влатко
Стефановски и Мирослав Тадич – Уметничка пролет.
Промотивни текстови и банери и видео за сајтот www.fakulteti.mk
Организација и поддршка – Философско кино за студенти.
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Техничка логистичка и промотивна кампања за концерт – Васил
Хаџиманов бенд – Уметничка пролет.
Јуни 2016 година
План и содржина за видеореклама за УГД во состав на кампањата за
упис на нови студенти координација со Квазар филм, организација
на студенти статисти, логистичка поддршка при снимањето на
рекламата.
Пуштање во медиумите и на социјалните мрежи на спотот на УГД.
Организација и протокол за гостувања на декани и останати
претставници од факултетите на ТВ Ирис.
Подготовка на текст и фотографии и презентација на УГД, Конкурсот
за упис на нови студенти и обраќање на ректорот во списанието
Матурант.
Координација и техничка и логистичка поддршка при организацијата
на Државен фестивал на непрофесионален филм во соработка со
Кино сојузот на Македонија.
Јули /август 2016 година
Подготовка и координација за Корејски камп. Повик за волонтери
студенти и претставници на Совет на млади.
Координација, комуникација и подготовки за прв академски час –
Скопје танцов фест.
Подготовка на сценарио, план за снимање и текстови за
видеопромотивни реклами за сите факултети на УГД
Промоција, поделба на флаери и останат промотивен материјал за
време на прв уписен рок.
Промотивна кампања во Кавадарци и претставување на УГД во
Домот на културата.
Подготовка на водич за студенти.
Подготовка на План за медиумска застапеност на УГД, контакти
со телевизии и веб-страници, подготовка и мониторинг на медиапланови.
Септември 2016 година
Подготовка на промотивна брошура за УГД.
Подготовка на прв академски час.
Комуникација и координација со Скопје танцов фест, танцова група
која ќе настапи на прв академски час.
Комуникација со медиуми и испраќање на соопштенија за медиуми.
Координација, подготовка и реализација на Корејски камп на УГД.
Координација и организациска поддршка за настаните кои ги
организираат универзитетските.
единици.
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Октомври 2016 година
Координација за 7 години „УГД ФМ“.
Подготовка и координација за Недела на германски филм.
Подготовка и координација за концерт на Елена Мисиркова во МОБ.
Пишување и потпишување и реализација на договори со регионални
медиуми во Штип.
Ноември 2016 година
Создавање на текст, избор на фотографии и координација и
комуникација со Балканика
паблишинг за објава на публикацијата BUSINESS DIRECTORY OF
MACEDONIA 2016.
Координација и дискусија за подготовка на трибина на тема трибина
на тема
„УЧЕЊЕ НА АСЕРТИВНО ОДНЕСУВАЊЕ - Емоционалната
интелигенција и стресот во
изборот на однесувањето“.
Координација и реализација на Работилница за идејно решение за
урбано уредување на
паркот кај Кампус 2 во соработка со Невладиното здружение
„Фондација за развој на
локалната заедница Штип“
Подготовка на извештај за одржаната Недела на германски филм на
барање на Амбасадата на Германија во РМ.
Координација и организација на настан - инспиративни говори за
мојата професија „Учителите го менуваат светот“.
Подготовка на термини и кооординација за доделување на дипломи
во декември.
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.

147

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

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 вo 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 УНИсервис.
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.
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:
• На веб-страницата се објавуваат во просек – околу 2,3 вести дневно.
• На програмата на УГД ФМ се реализираат во просек околу 150
гостувања годишно.
• На УГД ТВ и на официјалниот канал на www.youtube.com/ugdstip се
направени 490 видео материјали. Сите видеа на каналот имаат преку
140.000 прегледи.
• Дневно во измината година имаше по 7 емисии, 2 рубрики и 4
изданија на вести дневно.
• Направени и објавени се повеќе од 230 видеа.
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•

Направени и објавени повеќе од 500 вести на веб-страницата и на
радио.
На Фејсбук страницата www.facebook./ugdfm „УГД ФМ“ има
4.154 обожаватели. Страницата на УГД на Фејсбук. www.facebook.com/
ugdstip има 9.646 обожаватели што е далеку повеќе од сите универзитети
во Македонија. Редовно ажурирање на социјални мрежи.
Во УГД ФМ годишно поминуваат околу 20-тина студенти на
пракса и реализираат своја програма.
Годинава УГД ФМ реализираше неколку проекти од различен
карактер:
а. Балканска редакција – вмрежување на студенти по новинарство и
останати кои сакаат да работат новинарство со свои колеги од Босна
и Херцеговина и од Србија. Од тој проект произлезе и материјален
бенефит за „УГД ФМ“.
б. Соработка со Американска амбасада преку Американското катче и
реализација на нивна емисија на „УГД ФМ“.
в. Соработка со Британска амбасада преку Британски совет и
реализација на нивна емисија на „УГД ФМ“ (оваа емисија ја емитуваат
само две радиостаници во Македонија - http://www.britishcouncil.mk/
en/programmes/arts/selector)
г. Соработка со „Медиа хаус“ - Србија и реализација на заедничка
новогодишна топ листа со оваа медиумска организација.
Отворање на втор на канал на Јутуб специјализиран за спорт и
спортски активности – www.youtube.com/ugdsport на кој се прикачени 65
видеоматеријали од спорт.
Логистика и уредување на студентскиот весник – Студентско ехо –
во кој пишуваат исклучиво студентите.
Учество во ЖИРИ комисија на фестивалот МАРС во Скопје.
Проект ЛАЈФ кавр со ТВ Ирис.
Реализација на ТВ интервјуа со сите декани и продекани на
Факултетите и нивна дистрибуција на медиумите кои се заинтересирани
за емитување.
Септември 2015 г.
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
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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.
Предлог програмска шема – измени.
Скајп состаноци и координација за балканска редакција.
Работа на проект.
Контакт со Американско 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 ЛАЈФ и снимање предавања.
Официјална посета на Американска амбасада – Скопје.
Октомври 2015 г.
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 ЛАЈФ.
Подготовка на план за работа на УГД ЛАЈФ.
Покана на медиуми за настани и координација на медиуми.
Организација на Студентски хакатон.
Координација со студенти од факултет за информатика за хакатон.
Координација со претставник од Амбасада за организирање на
заеднички настан во Штип.
Пишување за УГД ЛАЈФ текстови интервјуа.
Проследување на пинг-понг и координација.
Координација со Македонски радиски фестивал – УГД ФМ е дел од
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организација.
Отворено студио на Радиото од Кампус 2.
Координација и проследување на Недела на германски филм.
Ноември 2015 година
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
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“ - 13-15 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емсиија американски агол.
Емсиија Британски совет.
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 „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Митровденски средби на доктори на науки.
Започнвуање проект УГД ЛАЈФ.
Снимање на програма на УГД за потреби на агенцијата.
Работа на проект Балканска младинска редакција.
Координација за настан – ДЕН НА НАУКАТА.
Интервјуа со Американци на Правен факултет.
Повикување и координација со медиуми за настани на УГД.
Посета на студенти – Албанци и Македонци на УГД ФМ.
Поддршка во реализација на Хакатон.
Отворено студио во КАМПУС во Скопје.
Работа со студенти од Новинарство и односи со јавноста.
Ширење на ЛАЈФ на социјални мрежи – Твитер – Фејсбук.
Организирање трибина – СИДА СТОП – Играј сигурно.
Премиера на „Последниот Македонец“.
„Три дена во септември“ на УГД.
Се одржа трибина на тема „Предизвици и перспективи на
Македонија од
Букурешкиот договор до денес“.
Интервју на студентите на кампусот во Скопје.
Live Cover.
Весела Богдановиќ одржа работилница на УГД.
Студентски приказни.
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Декември 2015 г.
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
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“ - 13-15 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емсиија американски агол.
Емсиија Британски совет.
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 „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Одбележување - ден на македонските студенти.
Симулриано судење настан.
Координација со медиуми за настани на УГД.
Посета посредни школи за промоција на УГД меѓу среднишколци.
Правење на истражување меѓу средношколци.
Ден на дрво.
Измена на документи во ИСО.
Доделување дипломи фотографии.
Координација за активности околу Нова година.
Правење џинглови за Нова година.
Координација за емсии во тек на празници.
Координација за работно време и ангажирани луеѓ во текот на
зимскиот период.
Предновогодишна средба (интервју) со ректор.
УГД предаде стотици играчки во хуманитарни цели.
Јануари 2016 година
Координација со медиуми.
Интервјуа на терен и координација на студенти.
Работа на вести поставувани на ЛАЈФ.
Видео материјали изработени за ЛАЈФ.
Фотог вести поврзани со наука.
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
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Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
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“ - 13-15 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емсиија американски агол.
Емсиија Британски совет.
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 „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Со велоипед на факултет подготовки.
Февруари 2016 година
Преговори за соработка со ЕНАУКА и ЛАЈФ – соработката
прифатена од нивна страна.
Интервју Ленче Николовска.
Повик за студенти за работа во медиуми на УГД.
Координација со студенти за објавување на информации.
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“.
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“ - 13-15 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емсиија американски агол.
Емсиија Британски совет.
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 „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
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Март 2016 г.
Интервју на кандидати за волонтери во УГД ФМ и ТВ.
Промоција на ЕРАЗМУС повици.
Интегрирање на социјални мрежи со ЛАЈФ.
Организирање на средба на ректор со новинари.
Координација за Ораторска вечер
Обајвување повик.
Интервју со ректор на УГД – објавено.
Изработка на лого за ЛАЈФ.
Интервјуа во ТВ.
Снимање реклами за Велосипедска трка и логистика за истата.
Координација со професори за интервјуа.
Трибина Евереи.
Координација со студенти за почеток на нови емисии на радио.
Прес конференција велосипедска трка.
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
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“ - 13-15 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емсиија американски агол.
Емсиија Британски совет.
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 „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Промоција книги бибилотека.
Конференција - Правен факултет - покани.
Интервју Ананиев.
Интервју Кент Брентли – професор од САД.
Интервју со амбасадор на Британија.
Април 2016 година
Координација на студенти Еразмус во МК.
Работа со студенти нови.
Дебата организирање.
Координација за нови емсии – Радио филм.
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Координација за отворено студио – Митови и вистини за вакцините.
Координација со студентка од Литванија за работа на нејизина
истражувачка приказна.
Ораторски средби – координација и целосно снимање и продуцирање.
Снимање декани и продекани.
Прес конференција за уметничка пролет – организација и
координација.
Трибина во Филолошки интервју со проф од Германија.
Настан спортски центар.
Отворен ден Еразмус.
Дебата Правен факултет – продукија снимање.
Изложба на Русија – координација
Трбина Е-универзитет.
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
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“ - 13-15 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емсиија американски агол.
Емсиија Британски совет.
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 „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
УГД на Саем за образование 2016.
Студентите од Филмската академија на фестивалот “FEELMOTION”.
Мај 2016 г.
Интервју амбасадор на САД.
Амбасадор на Унгарија на УГД.
Одбележвуање ден на Европа на Правен факултет – поддршка.
Снимање декани и продекани на УГД.
Правен трибина распад на Југославија – поддршка снимање и
продукција.
Обука за истражувачко новинарство – координација и поддршка.
Отворени денови на УГД – отворено студио на К2.
Уметничка пролет – координација поддршка.
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Еразмус професори интервјуа.
Концерт – проследување.
Воведување нови студентски емисии – Техно култура.
Координација со Британски совет.
Проследување настани Кампус 2 – Отворени денови.
Годишен концерт Музичка академија.
Философско кино – Дом на млади и УГД.
Ден на Кореја.
Студенти на Електријата.
Договор со руски универзитет.
Вечерна емисија во живо со ДЈ во УГД ФМ.
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
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“ - 13-15 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емсиија американски агол.
Емсиија Британски совет.
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 „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Јуни 2016 г.
Проследување настани во Плачковица.
Изложба Ликовна академија – поддршка.
Телевизиски проект на студентка Николина.
„Бесконечно Царство“ - емисија за деца.
Кошаркарски камп – поддршка.
Координација за студентско ЕХО.
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
Емисии во живо.
Вести од светот – 9 часот.
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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“ - 13-15 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емсиија американски агол
Емсиија Британски совет
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 „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Јули / август 2016 г.
Организирање на програма за време на одмори.
Снимање на годишни емисии.
Факултети МК.
Правен факултет.
Организирана шема за време на одмори.
Регулриање на работни активности.
Упсиен рок.
Отоврено студио пред уписи.
Започна Кошаркарскиот камп за млади на УГД.
Септември 2016 г.
Прв академски час – организација и координација.
Уписи координација.
Програмска шема координација и промена.
Корејски камп – координација, следење.
Воведување нова емисија – Кире Андонов.
Изложба во МАНУ проследување снимање и фотографија во СК.
Пладневна емисија „Свеж воздух“ - 13-15 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емсиија американски агол.
Емсиија Британски совет.
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 „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Биди и ти ЕРАЗМУС+ студент – проект за промоција на Еразмус
програма.
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Октомври 2016 г.
Учество со своја листа на МАРС.
Прослава на роденден УГД ФМ.
Подговотвка на нова емсиија- ДЈ баз.
Посета на саем Технома со студенти.
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
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“ - 13-15 часот.
Емисија „Студиорум“.
Емсиија американски агол.
Емсиија Британски совет.
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 „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.
Ноември 2016 г.
Посета на конференција во Србија со студенти од ФТБЛ.
Недела на германски филм – проследување.
Репортажа Технома.
Пренос во живо на социјални мрежи.
Светски ден на наука – Правен факултет.
Проследување студентска конференција Скопје – ФТБЛ.
Воведување нови емисии – ФМ дијалози.
Редовна програма на „УГД ФМ“.
Проследување на сите настани на УГД.
Вести од светот.
Координација со студенти за изработка на емисии.
Интервјуа или снимки емитувани во програма „Свеж воздух“
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“ - 13-15 часот.
Емисија „Студиорум“.

158

Годишен извештај

Емсиија американски агол.
Емсиија Британски совет.
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 „Студентско ехо“ координација на
студенти по новинарство.
Секојдневно внесување на видеосодржини за УГД ТВ.

159

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

ИТ ЦЕНТАР
Вовед
Работата на ИТ центарот се засноваше на годишниот буџетски
план за набавки на ИТ опрема, спроведување на набавки, распределба
и одржување на опрема, како и планирање на трошоци. Стандардно се
следеа процедурите за поддршка и решавање на проблеми кои ги опфаќаат
сите вработени и студенти.
Врз основа на Правилникот за работа на Центарот и според член 4,
раководителот на ИТ центарот поднесува годишен извештај за работењето
заклучно со ноември 2016 година. Извештајот ги содржи следните
информации:
–– Организациона структура на Центарот;
–– Реализација на поставените цели според зацртаниот годишен план.
1. 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
•• Сектор за мрежна администрација
–– помлад мрежен администратор Горан Петров;
–– помлад мрежен администратор Тодор Чекеровски.
•• Сектор за системска администрација
–– виш ИТ администратор за системска администрација Јордан
Тиквешански;
–– помлад систем администратор Александар Насков;
–– помлад систем администратор Влатко Јовановски.
•• 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;
–– помлад референт за средства и архива Кире Зафиров.
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Набавките на ИТ опрема кои беа иницирани и завршени во претходната
година придонесоа за освежување на дел од инфраструктурната опрема во
дата центарот и помалите системски локации во градовите каде што УГД
поседува кампуси.
Набавена е инфраструктурна и опрема за користење од страна
на вработените и студентите. Табелата на сите делови е објавена во
претходниот извештај.
Пуштањето во употреба на два уреди за мрежно балансирање на
сообраќај и два уреди за мрежно рутирање постигна редундантност во
поглед на интернет поврзаноста и достапноста на Универзитетот.

Слика 1. Поврзаност

Од сликата се гледа дека при каков било прекин на некоја патека,
мрежниот сообраќај продолжува по алтернативна рута.
Старата серверска опрема која беше дотраена по оддалечените
локации беше заменета со нова. Новите сервери овозможија поголема
стабилност на информатичките сервиси кои се доставуваат до кампусите
на овие оддалечени локациски места.
Дотраената компјутерската и печатарска опрема во дел од
предавалните и кај вработените е заменета со нова.
Употребени се стандардни процедури за рутинско одржување на
останатата ИТ инфраструктура и корисничка опрема.
Останува проблемот со староста и дотраеноста на хардверот
којшто сѐ уште е во употреба. Испадите се доста чести и одржувањето
на исправноста на оваа опрема претставува проблем. Во план е ова да
се реши со поголемо буџетирање на ИТ набавките во наредната година.
Планирањето и изготвувањето на спецификациите за поединечните делови
е во тек а реализацијата ќе биде во 2017 година.
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Редовно се вршеше проверка и сервис на сите компјутерски училници
пред почетокот на учебните семестри.
Во текот на уписите на нови студенти се овозможи техничка
поддршка во делот на обезбедување функционална компјутерска опрема
за регистрација и внесување на досиеја на нови студенти како и во делот
од скенирањето на слики и печатење на електронските картички.
Буџетскиот план за ИТ центарот опфаќа средства за тековни
оперативни трошоци. Оперативните трошоци го опфаќаат лиценцирањето
на софтверски продукти, сервис на ИТ опрема, одржување на оптички
инсталации и сервиси за телефонија и интернет поврзување.
Договорите за трошење на овие средства се склучија преку системот
за јавни набавки со претходно изготвени спецификации.
Ќе ги наброиме:
–– Одржување на оптички инсталации во рок од една година.
–– Прекините на оптичките патеки во сопственост на УДГ кои беа
предизвикани од правни лица евидентирани се со интерни записници
и со потврди од СВР-Штип. Санацијата се заврши преку активниот
договор за одржување.
–– Одржување и сервис на печатачи и мултифункциски уреди.
–– Мајкрософт кампус лиценци за тековната 2016 година кои се дел
од рамковен договор во времетраење од 3 години. Количините на
лиценците остануваат исти како и во претходните две години.
–– Набавка на услуги за фиксна телефонија.
–– Набавка на услуги за интернет поврзување. Брзината на интернет
пристапот е зголемена на 200 Mbps од два провајдери.
–– Набавка на услуги за меѓуградски поврзувања. Поврзувањето за
првпат со новиот двегодишен договор е изведено преку несиметрични
АДСЛ линкови. На овој начин месечните трошоци за одржување се
доста помали.
Набавката на нова опрема беше спроведена од средства на проекти
и ФРВ на наставнички кадар со буџет од 1,3 милиони денари без ДДВ.
Опремата е наменета за потребите на професори во процесот на наставата.
Изготвена беше делива спецификација за следното:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Преносен компјутер тип 1
Преносен компјутер тип 2
Надворешен диск
Фотоапарат тип 1
Фотоапарат тип 2
Мобилен телефон тип 1
Мобилен телефон тип 2
Видео камера
Мултифункциски уред
Печатач
Таблет
Табела 1. Опрема од проекти и ФРВ
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Оваа набавка е реализирана, опремата е пристигната и распределена.
Останатите активности на Центарот остануваат исти:
–– распределба и задолжување на постоечка и нова опрема;
–– администрирање на систем за евиденција на работно време во што спаѓа
одржување на хардверските уреди за читање на картичките и работа
со апликацијата за собирање на настани, креирање и доставување на
извештаи за вработени до Одделот за човечки ресурси;
–– техничка поддршка на вработени;
–– архивско работење и одржување на магацин.
На почетокот од годината, во склоп на Erasmus Plus програмата за
едукација, раководителот на ИТ центарот од УГД направи работна посета
на ИТ центарот во техничкиот универзитет во Варна. При посетата беа
разменети работни искуства и идеи за идно унапредување на техничкиот и
административниот дел на центрите
Во текот на годината извршена е посета на неколку настани, семинари
и работилници за стручно усовршување на дел од кадарот во центарот.
Меѓу побитните настани кои се случија и посетија се конференциите
организирани од Cisco за мрежни и серверски технологии и Microsoft за
cloud и софтверски технологии.
Заклучок
Останува да се каже дека преку досегашната работа ИТ центарот
се следи долгорочната стратегија на УГД во развојот и мобилноста,
подобрување на инфраструктурата. Тука се разновидните ИТ сервиси и
поддршка што се обезбедуваат на константно годишно ниво кон секој член
на нашата универзитетската заедница.
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АРХИВА НА СТУДЕНТСКИ ДОСИЕЈА
На почетокот на 2015-2016 година беше објавен Конкурсот за упис на
студенти на прв циклус студии со вкупно 5.390 слободни места. Датумите
за пријавување и поднесување документи беа следните:
–– прв рок: 12,13 и 14.8.2015 г.
–– втор рок: 24 и 25.8.2016 г.
–– трет рок: 4.9.2016 г.
Примените студенти можеа да се запишат на следните уписни рокови:
–– прв уписен рок: 24 и 25.8.2015 г.
–– втор уписен рок: 3 и 4.9.2015 г.
–– трет уписен рок: 14 и 15.9.2015 г.
На трите уписни рокови се запишаа студенти согласно со Конкурсот,
вклучувајќи ги сите дополнителни квоти (националности, бранители, лица
со посебни потреби, лица без родители, лица растени во домови и др.).
По уписите бројот на студенти по факултет во рамките на
Универзитетот „Гоце Делчев“ е следниот:
Факултет
Економски факултет
Електротехнички факултет
Земјоделски факултет
Ликовна академија
Машински факултет
Музичка академија
Правен факултет
Технолошко-технички факултет
Факултет за информатика
Факултет за медицински науки
Факултет за образовни науки
Факултет за природни и технички науки
Факултет за туризам и бизнис логистика
Филмска академија
Филолошки факултет
Вкупно

Студенти
1 011
217
634
29
236
237
594
247
572
2 579
265
990
2 383
32
830
10 856

Заради поефикасно и поодговорно работење, референтите
од Студентска служба се определени како одговорни по факултет по
следниот распоред:
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-

•
-

•
-

•
-

•
-

•
-

•
-

•
-

•
-

Еден референт во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип се определија
како одговорни лица 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 определија
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
определуваат како одговорни лица за:
Факултет за медицински науки;
Еден референт во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип се определува
како одговорно лице за:
Факултет за музичка уметност;
Еден референт во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип се определува
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 определува
како одговорно лице за:
Факултет за природни и технички науки;
Еден референт во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип се определува
како одговорно лице за:
Технолошко-технички факултет;
Еден референт во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип се определува
како одговорно лице за:
Машински факултет;
Еден референт во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
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•
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работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип се определува
како одговорно лице 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 определува
како одговорно лице за:
Филолошки факултет;
Еден референт во Службата за студентски прашања, во согласност
со Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип се определува
како одговорно лице 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 определува
како одговорно лице 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 определува
како одговорно лице за:
Факултет за природни и технички науки.

Во текот на годината се одржаа сите испитни сесии согласно со
академскиот календар.
Бројот на дипломирани студенти за 2015/2016 година е:
Факултет
Економски факултет
Електротехнички факултет
Земјоделски факултет
Машински факултет
Музичка академија
Правен факултет
Технолошко-технички факултет
Факултет за информатика
Факултет за медицински науки
Факултет за образовни науки
Факултет за природни и технички науки
Факултет за туризам и бизнис логистика
Филолошки факултет
Вкупно
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Во текот на годината се одржаа две свечени доделувања на дипломи
на студенти од прв циклус студии (декември и март).
Новитет оваа учебна година е почеток на внес на податоци во е-индекс
за втор циклус студии.
ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ
Планираните активности за работа за 2015-2016 год. се реализирани
во целост.
Во текот на 2015-2016 година се реализирани и дополнителни
активности согласно со потребите на Универзитетот.
Во спроведувањето на активностите во тековната 2015-2016
година непосредно се соработуваше со единиците на Универзитетот и
универзитетските центри.
Во текот на 2015-2016 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 и на првиот циклус студии.
Процесирањето на јавните одбрани на специјалистичките/
магистерските трудови на студентите на единиците се врши со
административна поддршка на комисиите за одбрана од страна на
секретарите на единиците или секретарот за правни прашања во кабинетот
на проректорот за наука. Во текот на 2015-2016 година процесирани се
одбрани на магистерски/специјалистички трудови на десет 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.
Во текот на оваа година Универзитетот објави и реализираше
Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии за учебната
2015-2016 година.
Конкурсот беше распишан за десет единици на Универзитетот за
вкупно 120 студиски програми и модули.
Во реализацијата на овој Конкурс учествуваа конкурсни единици на
единиците и универзитетската конкурсна комисија.
Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии –
докторски студии опфаќа шест 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.
Број на запишани студенти по факултет:
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––
––
––
––
––
––

Економски факултет – 7
Правен факултет – 3
ФОН – 2
ФТБЛ – 6
ТТФ – 5
ФМН – 12
Бројот на студенти кои докторираа во 2015-2016 г.:

–– ФПТН – 1
–– Факултет за информатика – 1
–– Земјоделски факултет – 1
Во рамките на прославата на патрониот ден на Универзитетот беше
организирана и процесирана постапка за промоција на докторираните
студенти од сите единици на Универзитетот кои изведуваат трет циклус
студии.
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ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Вовед
Факултетот за природни и технички науки во студиската 2015/2016
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 2015/2016 година.
Декан
Проф. д-р Зоран Десподов
Продекан
Доц. д-р Ѓорги Димов
Секретар
М-р Нада Донева
Технички секретар
М-р Ана Станковска
Избор на декан
Наставно-научниот совет на Факултет за природни и технички науки
на седницата одржана на 9.7.2015 со Одлука бр. 1702-203/4 од 10.7.2015
година ја започна постапката за утврдување на еден или повеќе кандидати
за избор на декан на Факултет за природни и технички науки.
Со Одлука бр. 1702-231/4 од 27.8.2015 година, Наставно-научниот
совет на единицата ја утврди следнава листа на кандидати за избор на
декан на единицата:
1. Проф. д-р Орце Спасовски - редовен професор на Факултет за
природни и технички науки;
2. 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.

169

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

1.

Десподов Зоран

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Голомеов Благој
Серафимовски Тодор
Боев Блажо
Крстев Борис
Делипетров Тодор
Шијакова Иванова Тена
Панов Зоран
Спасовски Орце
Петров Гоше
Мирчовски Војо
Голомеова Мирјана
Дамбов Ристо
Стефанова Виолета
Стојанова Виолета
Тасев Горан
Сандева Васка
Деспот Катерина
Намичев Петар
Донева Николинка
Делипетрев Марјан
Донева Благица
Димов Ѓорги
Митановска Ана
Хаџи-Николова Марија
Митев Трајче
Каранакова Стефановска
27.
Радмила
28. Зенделска Афродита
29. Мијалковски Стојанче
30. Станковска Ана
31. Донева Нада
32. Миланова Љуба
33. Серафимовска Васка
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Звање
Декан (редовен)
професор
Редовен професор
Редовен професор
Редовен професор
Редовен професор
Редовен професор
Редовен професор
Редовен професор
Редовен професор
Редовен професор
Редовен професор
Редовен професор
Редовен професор
Редовен професор
Вонреден професор
Вонреден професор
Вонреден професор
Вонреден професор
Вонреден професор
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент (Продекан)
Лаборант
Доцент
Доцент
Лаборант
Доцент
Доцент
Технички секретар
магистер
Секретар магистер
Библиотекар
Лаборант

Со договор
за
ангажирање

Презиме и име

Во редовен
работен
однос

Реден број

Структура
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34. Сања Ристова
35. Стојчева Катица
36. Манасков Зоран
37. Лазарова Маја
38 Самарџиски Бобан

Референт на
студентска служба
Референт на
студентска служба
Лаборант
Лаборант
Лаборант

Катедри во состав на Факултет за природни и технички науки
Катедрите во рамки на институтите на Факултет за природни
и технички науки се основна форма на организирање на наставната,
научноистражувачката, применувачката, односно апликативната работа.
Институт за геологија
Катедра за геологија и геофизика
Дипломираните студенти по геологија стекнуваат знаења за
природните геолошки процеси, еволуцијата на континентите и океаните,
за историскиот развој на Земјата и некогашната геолошка средина,
за внатрешната градба на литосферата и механизмите на делување на
ендогените процеси (тектоника, магнетизам, сеизмика), за фотогеолошката
интерпретација и др. Дипломираните студенти се стручњаци во доменот
на основните геолошки истражувања, кои претставуваат основа за
хидрогеолошките и инженерско-геолошките истражувања, како и
истражувањата на наоѓалиштата на минерални суровини.
Геофизиката е научна дисциплина која ја изучува природата,
дејствувањето и последиците од дејствувањето на силите врз природната
средина. Геофизиката ги развива своите методи низ директно набљудување
на полињата дефинирани со силите и низ набљудување на појавите на
физичката интеракција. Дипломираните студенти по геофизика стекнуваат
знаења за инструментите за геофизички мерења, начинот на мерење и
интерпретација на резултатите од мерењата, решавање на практични
математички и физички проблеми. Врз основа на инструменталните
мерења тие се оспособени да ја интерпретираат градбата на просторот под
Земјината површина.
Раководител на Катедрата за геологија и геофизика е проф. д-р Гоше
Петров.
Катедра за петрологија, минералогија и геохемија
Дипломираните студенти на оваа катедра се стекнуват со детални
знаења од минералогија, петрологија и геохемија, како науки кои се
занимават со изучување на минерали, карпи, како и содржината и
распределбата на хемиските елементи во минералите, карпите, почва, вода,
атмосфера и живиот свет. Минералозите, петролозите и геохемичарите се
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неопходни во разни индустриски гранки како архитектура, градежништво,
хемиска индустрија, земјоделство и др.
Студентите се оспособени за практична и научноистражувачка
работа преку изучување на минерали, карпи и современи неоргански
соединенија, нивните структурни карактеристики, квалитет, обработка на
скапоцени минерали и архитектонско-градежен материјал, како и заштита
на човековата средина од различни минерални загадувачи.
Раководител на Катедрата за петрологија, минералогија е геохемија
е проф. д-р Блажо Боев.
Катедра за лежишта на минерални суровини и економска
геологија
На Катедрата за лежишта се изучува проблематиката на генезата
на минералните суровини, како основа за истражување и металогенетска
анализа. Наставната програма опфаќа проспекција на минералните
суровини, планирање, програмирање и проектирање на различни
геолошки истражувања на минералните суровини. Дипломираните
инженери стекнуваат практични знаења за пресметка на рудните резерви,
што е мошне значајно за успешно геолошко работење на рудникот преку
рудничката геологија како посебна дисциплина. Значајно место има
геолошко-економската оценка на наоѓалиштата за металични, неметалични
и енергетски минерални ресурси и менаџментот на минералните суровини,
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, пакување,
бањско лекување, туризам, топлификација и друго. Хидрогеологијата ги
решава проблемите на одводнување на рудниците, земјоделското земјиште,
тунелите, сообраќајниците, депониите, урбаните зони и др.
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Раководител на Катедрата за хидрологија и геотехника е проф. д-р
Војо Мирчовски.
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
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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
суровини, како и процеси од областа на заштита на животната средина.
Раководител на Катедрата за минерална технологија е проф. д-р
Благој Голомеов.
Катедра за површинска експлоатација и механика на карпи и
тлото
На Катедрата за површинска експлоатација се обезбедуваат знаења
од технологијата на површинска експлоатација, експлоатација и обработка
на архитектонско-градежен камен, дупчење и минирање, проектирање и
менаџмент и механика на карпи и тлото. Овој профил на дипломираните
инженери им овозможува да бидат креатори на технолошкиот процес
во површинската експлоатација, самостојно и тимски да проектираат во
рударските институти и други проектантски организации, самостојно
да работат бизнис планови, да бидат консултанти, да вршат надзор во
рударството, да организираат набавка и продажба на рударски машини,
да работат на геомеханички и геотехнички истражни теренски и
лабораториски работи, во градежни фирми, при фундирање на објекти и
други геотехнички работи.
Раководител на Катедрата за површинска експлоатација и механика
на карпи и тлото е проф. д-р Зоран Панов.
Катедра за подземна експлоатација
Катедрата за подземна експлоатација обезбедува дипломирани
инженери со неопходните стекнати знаења за подземна експлоатација
на минерални суровини, изработка на јамски простории, специјални
подземни објекти, вентилациско инженерство, планирање, проектирање,
раководење и управување со истите, како и процеси од областа на заштита
на животната средина.
Раководител на Катедрата за подземна експлоатација е проф. д-р
Зоран Десподов.
Институт за градежно инженерство и архитектура
Катедра за архитектура
Катедрата за архитектура се фокусира на дизајнирање и предлози
за отворен простор, како градски плоштади, улици и паркови, предлогпроекти 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
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дипломирањето, како и опфаќање на методите на дизајн на околината и
урбан дизајн и нивна примена во поинаков професионален контекст. Ќе
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 изучуваат:
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 користат 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
логистика

за

индустриско

инженерство,

менаџмент

и

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.
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Студентите ќе добијат знаења за деловни функции и научни дисциплини
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 Факултет за природни и технички
науки
За реализација на практичната работа на студентите и за развивање
на нови методи и техники на научноистражувачка работа, во рамки на
Факултетот за природни и технички науки се формираат следниве
лаборатории:
Лабораторија за минералогија, петрологија и геохемија
Во оваа лабораторија се вршат минералошки и петролошки
испитувања на разни минерални суровини.
Лабораторија за минерална технологија
Оваа лабораторија е оспособена за дробење, мелење, ситнење и
класирање на минералните суровини.
Хемиска лабораторија
Во оваа лабораторија се вршат хемиски испитувања на минерали,
карпи, почва, вода и др.
Микроскопска лабораторија
Оваа лабораторија врши одредување на микроскопските
карактеристики на петрогени и металични минерали, како и одредување
на структура, текстура и минерален состав на карпите.
Физичка лабораторија
Оваа лабораторија е оспособена за изведување на вежби по предметот
Физика, односно одредување на физичко-механичките карактеристики на
материјалите.
Лабораторија за геофизика
Оваа лабораторија располага со инструменти за магнетни и
геоелектрични мерења.
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Лабораторија за геомеханика
Во оваа лабораторија се врши дефинирање на геомеханичките
карактеристики на карпестите маси.
Лабораторија за географско-информационен систем – ГИС
Оваа лабораторија работи на изработка на ГИС апликации, карти и др.
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 проучува
морфологијата и хемискиот состав на најразлични материјали (висок
и низок вакуум). Покрај примената на различни геолошки дисциплини
(минерологија, петрологија, кристолографија, палеонтологија), SEM
методата е погодна и за испитување и во областа на рударството,
технологијата, електрониката, индустриските стакла, керамиката и
порцеланот, за заштита на спомениците, во металургија, машинството,
градежништвото, стоматологијата, фармацијата, медицината, биологијата
и др.
Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
Дневен ред на 16-та седница на ННС, одржана на 16.9.2015 година
1. Донесување Одлука за избор на продекан на Факултет за природни и
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
2. Донесување Одлука за определување на бројот на членови на
Наставно-научен совет на Факултет за природни и технички науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за зимски семестар во
учебната 2015/2016 година;
3. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 1702186/3 од 24.6.2015 година 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. 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 д-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 д-р
Стојанче Мијалковски;
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6. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
практикумот „Изработка на рударски простории“ од авторот доц. д-р
Николинка Донева;
7. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Милена Дановска
под наслов „Екстракција на бакарни јони од излужувачки раствори
на бакароносни минерали“;
8. Барања од вработени;
9. Барања од студенти.
Одлуки донесени на седницата:
–– Одлука за избор на продекан на Факултет за природни и технички
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за определување на бројот на членови на Наставно-научен
совет на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип за зимски семестар во учебната 2015/2016
година;
–– Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 1702-186/3 од
24.6.2015 година 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;
–– 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 д-р Стојанче
Мијалковски;
–– 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 д-р Стојанче
Мијалковски;
–– Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за практикумот
„Изработка на рударски простории“ од авторот доц. д-р Николинка
Донева;
–– Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Милена Дановска под
наслов „Екстракција на бакарни јони од излужувачки раствори на
бакароносни минерали“;
–– Одлуки за одобрување на Барања од вработени;
–– Одлуки за одобрување/одбивање на Барања од студенти.
Дневен ред на 17-та седница на ННС, одржана на 1.10.2015 година
–– Усвојување на записници од 13-та, 14-та, 15-та и 16-та седница на
Наставно-научен совет
1. Наставна проблематика;
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2. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука
бр. 1702-223/3 од 24.8.2015 година за покриеност на наставата и
ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв
циклус универзитетски академски студии за зимски семестар во
учебната 2015/2016 година на Факултет за природни и технички
науки;
3. Донесување Одлука за вклучување на докторанди во реализирање на
наставата на Факултет за природни и технички науки;
4. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област подготовка на минерални
суровини - еден извршител на Факултет за природни и технички
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
5. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на
наставник во сите звања за наставно-научната област експлоатација
на неслоевити лежишта - еден извршител на Факултет за природни и
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
6. Донесување Одлука за вклучување на стручњаци од практиката во
реализирање на наставата на Факултет за природни и технички науки;
7. Донесување Одлука за исплата на парични средства за реализирана
настава во текот на учебната 2014/2015 година на стручњаци од
практиката, вклучени во реализирање на наставата на Факултет за
природни и технички науки;
8. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Лидија Атанасовска под наслов
„Персонална експозиција на CO, NO2 и SO2 на вработените кои
работат покрај печки во металуршката индустрија“;
9. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Мише Милановски под наслов
„Следење на пратки со RFID (радиофреквентна идентификација) и
GPS (глобален систем за позиционирање)“;
10. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Дафинка Димитрова под наслов
„Определување на тешки и токсични метали со примена на методите
на ICP - AES и ICP - MS во водите и седиментите на реката Вардар во
урбаното подрачје на градот Скопје“;
11. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Дејан Ивановски под наслов „Придонес
во истражувањето за квалитетот на изработка на хоризонтални
рударски простории во рудникот за олово и цинк ’САСА’“;
12. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Љупче Кулаков под наслов
„Архитектонско украсен и градежен камен во Западна Македонија,
негови карактеристики и комерцијална употреба“;
13. Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
14. Барања од студенти.
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Одлуки донесени на седницата:
–– Одлука за формирање на Комисија за наставни прашања во рамки на
Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за преземање на преостанати обврски за предметот Техничка
механика;
–– Одлука за формирање на Комисија за спроведување на испити по
предметот Долен строј на патишта и железници;
–– Одлука за формирање на Комисија за спроведување на испити по
предметот Сообраќајно-техничка опрема и паркиралишта;
–– Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 1702-223/3
од 24.8.2015 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;
–– Одлука за вклучување на докторанди во реализирање на наставата на
Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во сите
звања за наставно-научната област подготовка на минерални
суровини - еден извршител на Факултет за природни и технички
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на наставник во сите
звања за наставно-научната област експлоатација на неслоевити
лежишта - еден извршител на Факултет за природни и технички
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за вклучување на стручњаци од практиката во реализирање
на наставата на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за исплата на парични средства за реализирана настава во
текот на учебната 2014/2015 година на стручњаци од практиката,
вклучени во реализирање на наставата на Факултет за природни и
технички науки;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Лидија Атанасовска под наслов: „Персонална експозиција
на CO, NO2 и SO2 на вработените кои работат покрај печки во
металуршката индустрија“;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд
на кандидат Мише Милановски под наслов: „Следење на пратки со
RFID (радиофреквентна идентификација) и GPS (глобален систем за
позиционирање)“;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Дафинка Димитрова под наслов: „Определување на тешки
и токсични метали со примена на методите на ICP - AES и ICP - MS
во водите и седиментите на реката Вардар во урбаното подрачје на
градот Скопје“;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Дејан Ивановски под наслов: „Придонес во истражувањето
за квалитетот на изработка на хоризонтални рударски простории во
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рудникот за олово и цинк ’САСА’“;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд
на кандидат Љупче Кулаков под наслов: „Архитектонско украсен
и градежен камен во Западна Македонија, негови карактеристики и
комерцијална употреба“;
–– Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлуки за одобрување/одбивање на барања од студенти.
Дневен ред на 18-та седница на ННС, одржана на 22.10.2015
година
–– Усвојување на Записник од 17-та седница на ННС, одржана на ден
1.10.2015 година
1. Наставна проблематика;
2. Разгледување на Правилник за внатрешна организација на
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип и Правилник за систематизација
на работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
3. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука
бр. 1702-265/4 од 6.10.2015 година за покриеност на наставата и
ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв
циклус универзитетски академски студии за зимски семестар
во учебната 2015/2016 година во рамки на студиската програма
Рударство - Прилеп на Факултет за природни и технички науки;
4. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр.
1702-256/8 од 22.9.2015 година за определување на бројот на членови
на Наставно-научен совет на Факултет за природни и технички науки;
5. Донесување Одлука за дополнување на Одлука бр. 1702-265/11 од
6.10.2015 година за вклучување на докторанди во реализирање на
наставата на Факултет за природни и технички науки;
6. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
Конкурс објавен на ден 9.10.2015 година во дневните весници „Нова
Македонија“ и „Утрински весник“ за избор на наставник во сите
звања за наставно-научната област лежишта на минерални суровини
- еден извршител на Факултет за природни и технички науки;
7. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
Конкурс објавен на ден 9.10.2015 година во дневните весници „Нова
Македонија“ и „Утрински весник“ за избор на наставник во сите
звања за наставно-научната област подготовка на минерални суровини
- еден извршител на Факултет за природни и технички науки;
8. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
Конкурс објавен на ден 9.10.2015 година во дневните весници „Нова
Македонија“ и „Утрински весник“ за избор на наставник во сите
звања за наставно-научната област експлоатација на неслоевити
лежишта - еден извршител на Факултет за природни и технички
науки;
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9. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по
објавен Конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Утрински
весник“ на ден 9.10.2015 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;
10. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по
објавен Конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Утрински
весник“ на ден 9.10.2015 година за избор на наставник во сите звања
за наставно-научната област подготовка на минерални суровини еден извршител на Факултет за природни и технички науки;
11. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија по
објавен Конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Утрински
весник“ на ден 9.10.2015 година за избор на наставник во сите звања
за наставно - научната област експлоатација на неслоевити лежишта
- еден извршител на Факултет за природни и технички науки;
12. Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на скрипта
по предметот Ергономија под наслов „Ергономија“ од авторите доц.
д-р Марија Хаџи-Николова и проф. д-р Дејан Мираковски;
13. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Лидија
Атанасовска под наслов: „Персонална експозиција на CO, NO2 и
SO2 на вработените кои работат покрај печки во металуршката
индустрија“;
14. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Љупче Кулаков
под наслов: „Архитектонско украсен и градежен камен во Западна
Македонија, негови карактеристики и комерцијална употреба“;
15. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Дафинка
Димитрова под наслов: „Определување на тешки и токсични метали со
примена на методите на ICP - AES и ICP - MS во водите и седиментите
на реката Вардар во урбаното подрачје на градот Скопје“;
16. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Дејан Ивановски
под наслов: „Придонес во истражувањето за квалитетот на изработка
на хоризонтални рударски простории во рудникот за олово и цинк
’САСА’“;
17. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Стојне Стоиловски под наслов: „Избор
на метода за проценка на ризик на работни места во рудниците“;
18. Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
19. Барања од вработени;
20. Барања од студенти.
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Одлуки донесени на седницата:
–– Одлука за формирање на Комисија за спроведување на испити по
предметот Инфраструктурни објекти - основи;
–– Заклучок за работната верзија на Правилникот за систематизација на
работните места на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 1702-265/4
од 6.10.2015 година за покриеност на наставата и ангажираност на
наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус универзитетски
академски студии за зимски семестар во учебната 2015/2016 година
во рамки на студиската програма Рударство - Прилеп на Факултет за
природни и технички науки;
–– Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 1702-256/8 од
22.9.2015 година за определување на бројот на членови на Наставнонаучен совет на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за дополнување на Одлука бр. 1702-265/11 од 6.10.2015
година за вклучување на докторанди во реализирање на наставата на
Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс објавен
на ден 9.10.2015 година во дневните весници „Нова Македонија“ и
„Утрински весник“ за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област Лежишта на минерални суровини - еден извршител
на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс објавен
на ден 9.10.2015 година во дневните весници „Нова Македонија“ и
„Утрински весник“ за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област подготовка на минерални суровини - еден извршител
на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс објавен
на ден 9.10.2015 година во дневните весници „Нова Македонија“ и
„Утрински весник“ за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област Експлоатација на неслоевити лежишта - еден
извршител на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за формирање на Рецензентска комисија по објавен Конкурс
во дневните весници „Нова Македонија“ и „Утрински весник“ на ден
9.10.2015 година за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област Лежишта на минерални суровини - еден извршител
на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за формирање на Рецензентска комисија по објавен Конкурс
во дневните весници „Нова Македонија“ и „Утрински весник“ на ден
9.10.2015 година за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област подготовка на минерални суровини - еден извршител
на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за формирање на Рецензентска комисија по објавен Конкурс
во дневните весници „Нова Македонија“ и „Утрински весник“ на ден
9.10.2015 година за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област експлоатација на неслоевити лежишта - еден
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извршител на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за усвојување на Барање за издавање на скрипта по предметот
Ергономија под наслов „Ергономија“ од авторите доц. д-р Марија
Хаџи-Николова и проф. д-р Дејан Мираковски;
–– Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Лидија Атанасовска под
наслов: „Персонална експозиција на CO, NO2 и SO2 на вработените
кои работат покрај печки во металуршката индустрија“;
–– Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Љупче Кулаков под наслов:
„Архитектонско украсен и градежен камен во Западна Македонија,
негови карактеристики и комерцијална употреба“;
–– Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Дафинка Димитрова под наслов:
„Определување на тешки и токсични метали со примена на методите
на ICP - AES и ICP - MS во водите и седиментите на реката Вардар во
урбаното подрачје на градот Скопје“;
–– Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Дејан Ивановски под
наслов: „Придонес во истражувањето за квалитетот на изработка
на хоризонтални рударски простории во рудникот за олово и цинк
’САСА’“;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд
на кандидат Стојне Стоиловски под наслов: „Избор на метода за
проценка на ризик на работни места во рудниците“;
–– Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлуки за одобрување на барања од вработени;
–– Одлуки за одобрување/одбивање на барања од студенти.
Дневен ред на 19-та седница на ННС, одржана на 3.11.2015 година
–– Усвојување на Записник од 18-та седница на ННС, одржана на ден
22.10.2015 година
1. Наставна проблематика;
2. Донесување Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип за академската 2014/2015 година за периодот од
15.9.2014 година до 14.9.2015 година;
3. 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 2016 година;
4. Донесување Одлука за прием на кандидати на втор циклус
универзитетски академски студии во учебната 2015/2016 година
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
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5. Донесување Одлука за избор на наставник во наставно-научно
звање вонреден професор за наставно-научната област лежишта на
минерални суровини на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
6. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Мише Милановски
под наслов: „Следење на пратки со RFID (радиофреквентна
идентификација) и GPS (глобален систем за позиционирање)“;
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Борче Везенков под наслов: „Можност
за примена на полуаеробна метода за формирање на санитарна
депонија“;
8. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Горан Алексовски под наслов:
„Примена и комплексна интерпретација на сеизмички методи на
рефлексија и рефракција“;
9. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Горан Славковски под наслов:
„Геоелектрично сондирање врз основа на податоци добиени при
геолошки и геомеханички испитувања“;
10. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Роберто Тошевски под наслов:
„Инженерско-геолошка класификација на карпестите комплекси на
Скопската котлина со околината“;
11. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Примена на централизиран систем со СБР технологија за
третман на комунални и атмосферски отпадни води од урбана
населба“ на кандидат Анита Андреевска-Митровска;
12. Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
13. Барања од вработени;
14. Барања од студенти.
Одлуки донесени на седницата:
–– Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 1702-265/4
од 6.10.2015 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 во рамки на студиската програма Индустриска
логистика - Штип и Кавадарци на Факултет за природни и технички
науки;
–– Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 1702-149/9
од 1.6.2015 година за покриеност на наставата и ангажираност на
наставничкиот кадар за втор циклус на универзитетски академски
студии во учебната 2015/2016 година во рамки на студиската програма
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Архитектура и дизајн на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
за академската 2014/2015 година за периодот од 15.9.2014 година до
14.9.2015 година;
–– Одлука за усвојување на предлог-годишен план и програма за
издавачка дејност на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ за 2016 година;
–– Одлука за прием на кандидати на втор циклус на универзитетски
академски студии во учебната 2015/2016 година на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за избор на наставник во наставно-научно звање вонреден
професор за наставно-научната област лежишта на минерални
суровини на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Мише Милановски под наслов:
„Следење на пратки со RFID (радиофреквентна идентификација) и
GPS (глобален систем за позиционирање)“;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд
на кандидат Борче Везенков под наслов: „Можност за примена на
полуаеробна метода за формирање на санитарна депонија“;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд
на кандидат Горан Алексовски под наслов: „Примена и комплексна
интерпретација на сеизмички методи на рефлексија и рефракција“;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Горан Славковски под наслов: „Геоелектрично сондирање
врз основа на податоци добиени при геолошки и геомеханички
испитувања“;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд
на кандидат Роберто Тошевски под наслов: „Инженерско-геолошка
класификација на карпестите комплекси на Скопската котлина со
околината“;
–– Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Примена на централизиран систем со СБР технологија за третман
на комунални и атмосферски отпадни води од урбана населба“ на
кандидат Анита Андреевска-Митровска;
–– Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлуки за одобрување на Барања од вработени;
–– Одлуки за одобрување/одбивање на Барања од студенти.
Дневен ред на 20-та седница на ННС, одржана на 25.11.2015
година
–– Усвојување на Записник од 19-та седница на ННС, одржана на ден
3.11.2015 година
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1. Наставна проблематика;
2. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Комисија за ревизија
на Структурно-металогенетска карта на Република Македонија;
3. Донесување Одлука за организациско спојување на Лабораторија
за минерална технологија со Теренска лабораторија за животна и
работна средина и електронска микроскопија во рамки на Факултет
за природни и технички науки;
4. Донесување Одлука за прифаќање на Пријава за финансирање
на билатерален проект под наслов „Продукти на распад на цврст
руднички отпад од Sb-As-(-Cr) наоѓалиште Лојане (Република
Македонија)“;
5. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Горан Алексовски
под наслов: „Примена и комплексна интерпретација на сеизмички
методи на рефлексија и рефракција“;
6. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Горан Славковски
под наслов: „Геоелектрично сондирање врз основа на податоци
добиени при геолошки и геомеханички испитувања“;
7. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Роберто
Тошевски под наслов: „Инженерско-геолошка класификација на
карпестите комплекси на Скопската Котлина со околината“;
8. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Сашо Стојков под наслов:
„Минерагенетски карактеристики и 3D модел на наоѓалиштата на
гранитоиди на потегот Пештани - Чаниште, Прилепско“;
9. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Дизајн на мултифункционален мебел применет во мали
туристички капацитети“ на кандидат Александар Игнатов;
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 студенти.
Одлуки донесени на седницата:
–– Одлука за преземање на преостанати обврски за предметот Рудномашинско инженерство;
–– Одлука за преземање на преостанати обврски за предметот
Подготовка и извршување на градежни работи;
–– Одлука за преземање на преостанати обврски за предметот
Планирање на урбана инфраструктура;
–– Одлука за одобрување на преноќевање;
–– Одлука за усвојување на извештај од Комисија за ревизија на
Структурно-металогенетска карта на Република Македонија;
–– Одлука за организациско спојување на Лабораторија за минерална
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––
––

––

––

––

––
––
––

технологија со Теренска лабораторија за животна и работна средина
и електронска микроскопија во рамки на Факултет за природни и
технички науки;
Одлука за прифаќање на Пријава за финансирање на билатерален
проект под наслов „Продукти на распад на цврст руднички отпад од
Sb-As-(-Cr) наоѓалиште Лојане (Република Македонија)“;
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Горан Алексовски под
наслов: „Примена и комплексна интерпретација на сеизмички методи
на рефлексија и рефракција“;
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Горан Славковски под
наслов: „Геоелектрично сондирање врз основа на податоци добиени
при геолошки и геомеханички испитувања“;
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Роберто Тошевски под наслов:
„Инженерско-геолошка класификација на карпестите комплекси на
Скопската Котлина со околината“;
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Сашо Стојков под наслов: „Минерагенетски карактеристики
и 3D модел на наоѓалиштата на гранитоиди на потегот Пештани Чаниште, Прилепско“;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Дизајн на мултифункционален мебел применет во мали туристички
капацитети“ на кандидат Александар Игнатов;
Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
Одлуки за одобрување/одбивање на барања од студенти.

Дневен ред на 21-та седница на ННС, одржана на 17.12.2015
година
–– Усвојување на Записник од 20-та седница на ННС, одржана на ден
25.11.2015 година
1. Наставна проблематика;
2. Донесување Одлука за изменување и дополнување на
Одлука
бр. 1702-265/4 од 6.10.2015 година за покриеност на наставата и
ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус
универзитетски академски студии за зимски семестар во учебната
2015/2016 година во рамки на студиската програма Биологија на
Факултет за природни и технички науки;
3. Донесување Одлука за избор на наставник во наставно-научно
звање доцент за наставно-научната област подготовка на минерални
суровини на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
4. Донесување на Предлог-одлука за избор на визитинг професори на
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5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
Донесување Одлука за потврдување на предлог-одлуките за избор
на раководители на катедрите во рамки на Факултет за природни и
технички науки;
Донесување Одлука за замена на член на Одборот за соработка и
доверба со јавноста на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
скриптата „Ергономија“ од авторите доц. д-р Марија Хаџи-Николова
и проф. д-р Дејан Мираковски;
Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Борче Везенков
под наслов: „Можност за примена на полуаеробна метода за
формирање на санитарна депонија“;
Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Стојне
Стоиловски под наслов: „Избор на метода за проценка на ризик на
работни места во рудниците“;
Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Зоран Тошиќ под наслов: „Комплексна
интерпретација на сеизмички модел добиен со метода на рефракција
и геоелектрично сондирање“;
Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Игор Ивановски под наслов: „3D модел
на полиметалното наоѓалиште Плавица - Златица во Кратовскозлетовскиот руден реон“;
Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Марјан Бошков под наслов:
„Определување на примената и ефективноста на рефрактивните
профили“;
Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
Барања од студенти.

Одлуки донесени на седницата:
–– Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 1702-265/4
од 6.10.2015 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 во рамки на студиската програма Биологија на
Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за избор на наставник во наставно-научно звање доцент за
наставно-научната област подготовка на минерални суровини на
Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
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Делчев“ - Штип;
–– Предлог-одлука за избор на визитинг професори на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за потврдување на предлог-одлуките за избор на раководители
на катедрите во рамки на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за замена на член на Одборот за соработка и доверба со
јавноста на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за скриптата
„Ергономија“ од авторите доц. д-р Марија Хаџи-Николова и проф.
д-р Дејан Мираковски;
–– Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Борче Везенков под наслов:
„Можност за примена на полуаеробна метода за формирање на
санитарна депонија“;
–– Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Стојне Стоиловски под
наслов: „Избор на метода за проценка на ризик на работни места во
рудниците“;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Зоран Тошиќ под наслов: „Комплексна интерпретација на
сеизмички модел добиен со метода на рефракција и геоелектрично
сондирање“;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Игор Ивановски под наслов: „3D модел на полиметалното
наоѓалиште Плавица - Златица во Кратовско-злетовскиот руден
реон“;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Марјан Бошков под наслов: „Определување на примената и
ефективноста на рефрактивните профили“;
–– Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлуки за одобрување/одбивање на барања од студенти.
Дневен ред на 22-та седница на ННС, одржана на 31.12.2015
година
–– Усвојување на Записник од 21-та седница на ННС, одржана на ден
17.12.2015 година
1. Разгледување на Барање бр. 24-7711/1 од 17.12.2015 година од
Министерство за економија на Република Македонија и Наш бр. 1707366/1 од 23.12.2015 година за номинирање на член во Комисијата за
верификација на базата на прашања за првиот (теоретски) дел на
испитот за добивање на лиценца за изработка на рударски проекти
за површинска и подземна експлоатација, преработка на минерални
суровини и други рударски проекти од областа на рударството;
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2. Донесување Одлука за избор на наставник во наставно-научно звање
доцент за наставно-научната област експлоатација на неслоевити
лежишта на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
3. Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
4. Барања од студенти.
Одлуки донесени на седницата:
–– Одлука за номинирање на членови во Комисијата за верификација на
базата на прашања за првиот (теоретски) дел на испитот за добивање
на лиценца за изработка на рударски проекти за површинска и
подземна експлоатација, преработка на минерални суровини и други
рударски проекти од областа на рударството;
–– Одлука за избор на наставник во наставно-научно звање доцент за
наставно-научната област експлоатација на неслоевити лежишта
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
–– Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлуки за одобрување/одбивање на барања од студенти.

Дневен ред на 1-та седница на ННС, одржана на 27.1.2016 година
–– Усвојување на Записник од 22-та седница на ННС, одржана на ден
31.12.2015 година
1. Наставна проблематика;
2. Донесување на Предлог-одлука за избор на наставник во наставнонаучно звање редовен професор за наставно-научната област лежишта
на минерални суровини на Факултет за природни и технички науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
3. Донесување Одлука за формирање на работна група за реакредитација
на студиските програми на I, II и III трет циклус студии во рамки
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
4. Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на учебник
по предметот Историја на архитектура, уметност и урбанизам 1 под
наслов „Историја на архитектура, уметност и урбанизам 1“ од авторот
проф. д-р Петар Намичев;
5. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Игор Ивановски
под наслов: „3D модел на полиметалното наоѓалиште Плавица Златица во Кратовско-злетовскиот руден реон“;
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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:
–– Предлог-одлука за избор на наставник во наставно-научно звање
Редовен професор за наставно-научната област лежишта на
минерални суровини на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за формирање на работна група за реакредитација на
студиските програми на I, II и III трет циклус на студии во рамки
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Барање за издавање на учебник по предметот
Историја на архитектура, уметност и урбанизам 1 под наслов
„Историја на архитектура, уметност и урбанизам 1“ од авторот проф.
д-р Петар Намичев;
–– Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Игор Ивановски под наслов:
„3D модел на полиметалното наоѓалиште Плавица - Златица во
Кратовско-злетовскиот руден реон“;
–– Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлуки за одобрување на барања од вработени;
–– Одлуки за одобрување/одбивање на барања од студенти.
Дневен ред на 2-та седница на ННС, одржана на 10.2.2016 година
–– Усвојување на Записник од 1-та седница на ННС, одржана на ден
27.1.2016 година
1. Наставна проблематика;
2. 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;
3. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука
бр. 1702-149/11 од 1.6.2015 година 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;
4. Донесување Одлука за ангажирање на наставник од Факултет за
природни и технички науки за потребите на Воената академија
„Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје за прв циклус универзитетски
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академски студии за летен семестар во учебната 2015/2016 година;
5. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Зоран Тошиќ
под наслов: „Комплексна интерпретација на сеизмички модел добиен
со метода на рефракција и геоелектрично сондирање“;
6. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Марјан Бошков
под наслов: „Определување на примената и ефективноста на
рефрактивните профили“;
7. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Сашо Стојков
под наслов: „Минерагенетски карактеристики и 3D модел на
наоѓалиштата на гранитоиди на потегот Пештани - Чаниште,
Прилепско“;
8. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Испитување на почви, површински и подземни води со влијание
на растителни и анимални производи во Источна Македонија“ на
кандидат Зоран Стоилов;
9. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Планирање на електронски комуникациски мрежи“ на
кандидат Миле Кокотов;
10. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Третман и преработка на отпад од гума со пиролиза“ на
кандидат Виктор Сарафов;
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 студенти.
Одлуки донесени на седницата:
–– Одлука за преземање на преостанати обврски за предметот
Симулација на донесување на одлуки;
–– 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;
–– Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 1702-149/11
од 1.6.2015 година 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;
–– Одлука за ангажирање на наставник од Факултет за природни и
технички науки за потребите на Воената академија „Генерал Михаило
Апостолски“ - Скопје за прв циклус универзитетски академски
студии за летен семестар во учебната 2015/2016 година;
–– Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
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––

––

––

––
––
––
––

оценка на магистерски труд на кандидат Зоран Тошиќ под наслов:
„Комплексна интерпретација на сеизмички модел добиен со метода
на рефракција и геоелектрично сондирање“;
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Марјан Бошков под наслов:
„Определување на примената и ефективноста на рефрактивните
профили“;
Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Сашо Стојков
под наслов: „Минерагенетски карактеристики и 3D модел на
наоѓалиштата на гранитоиди на потегот Пештани - Чаниште,
Прилепско“;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Испитување на почви, површински и подземни води со влијание
на растителни и анимални производи во Источна Македонија“ на
кандидат Зоран Стоилов;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Планирање на електронски комуникациски мрежи“ на кандидат
Миле Кокотов;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Третман и преработка на отпад од гума со пиролиза“ на кандидат
Виктор Сарафов;
Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
Одлуки за одобрување/одбивање на Барања од студенти.

Дневен ред на 3-тата седница на ННС, одржана на 9.3.2016
година
–– Усвојување на Записник од 2-та седница на ННС, одржана на ден
10.2.2016 година
1. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука
бр. 1702-55/3 од 12.2.2016 година за покриеност на наставата и
ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв
циклус на универзитетски академски студии за летен семестар
во учебната 2015/2016 година во рамки на студиската програма
Градежно инженерство, модул Транспортна инфраструктура на
Факултет за природни и технички науки;
2. Донесување Одлука за дополнување на Одлука бр. 1702-265/13 од
6.10.2015 година за вклучување на стручњаци од практиката во
реализирање на наставата на Факултет за природни и технички науки;
3. Донесување Одлука за определување на бројот на членови на
Наставно-научен совет на Факултет за природни и технички науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за летен семестар во учебната
2015/2016 година;
4. Донесување Одлука за определување на бројот на студенти кои ќе се
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5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

запишуваат на прв и втор циклус универзитетски академски студии
во учебната 2016/2017 година на Факултет за природни и технички
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување Одлука за формирање на Комисија за спроведување
на постапка на тајно гласање за избор на членови на Комисија за
самоевалуација на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување Одлука за формирање на Комисија за самоевалуација
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за
учебникот „Историја на архитектура, уметност и урбанизам 1“ од
авторот проф. д-р Петар Намичев;
Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Александар Ресавски под наслов:
„Искористување на комуналниот отпад за производство на топлинска
енергија“;
Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Зоран Апостолоски под наслов:
„Биоразградливиот отпад - идеална суровина за производство на
биогас“;
Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
Барања од вработени;
Барања од студенти.

Одлуки донесени на седницата:
–– Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 170255/3
од 12.2.2016 година за покриеност на наставата и ангажираност
на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус на
универзитетски академски студии за летен семестар во учебната
2015/2016 година во рамки на студиската програма Градежно
инженерство, модул Транспортна инфраструктура на Факултет за
природни и технички науки;
–– Одлука за дополнување на Одлука бр. 1702-265/13 од 6.10.2015
година за вклучување на стручњаци од практиката во реализирање на
наставата на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за определување на бројот на членови на Наставно-научен
совет на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип за летен семестар во учебната 2015/2016
година;
–– Одлука за определување на бројот на студенти кои ќе се запишуваат
на прв и втор циклус на универзитетски академски студии во учебната
2016/2017 година на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
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–– Одлука за формирање на Комисија за спроведување на постапка на
тајно гласање за избор на членови на Комисија за самоевалуација
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
–– Одлука за формирање на Комисија за самоевалуација на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот за учебникот
„Историја на архитектура, уметност и урбанизам 1“ од авторот проф.
д-р Петар Намичев;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд
на кандидат Александар Ресавски под наслов: „Искористување на
комуналниот отпад за производство на топлинска енергија“;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Зоран Апостолоски под наслов: „Биоразградливиот отпад идеална суровина за производство на биогас“;
–– Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
Дневен ред на 4-тата седница на ННС, одржана на 28.3.2016
година
–– Усвојување на Записник од 3-та седница на ННС, одржана на ден
9.3.2016 година
1. Наставна проблематика
2. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Рударство, 240 ЕКТС на прв циклус студии
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
3. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Геологија, 240 ЕКТС на прв циклус студии
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
4. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Индустриска логистика, 240 ЕКТС на прв
циклус студии на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
5. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Инженерство за заштита на животната средина,
240 ЕКТС на прв циклус студии на Факултет за природни и технички
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
6. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Пејзажна архитектура, 240 ЕКТС на прв циклус
студии на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
7. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација
на студиската програма Дизајн на ентериер и мебел, 240 ЕКТС на
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8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

прв циклус студии на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Географија, 240 ЕКТС на прв циклус студии
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
Донесување Одлука за замена на член на Одборот за соработка и
доверба со јавноста на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип од редот на студентите;
Донесување Одлука за именување на ментори за реализација на
практична настава за студентите на Факултет за природни и технички
науки;
Донесување Одлука за определување на универзитетски изборни
предмети за студиските програми на прв циклус студии на Универзитет
„Гоце Делчев - Штип од Факултет за природни и технички науки;
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Хидрогеолошки карактеристики на полиметаличното
наоѓалиште Луке - Крива Паланка“ на кандидат Ласте Ивановски;
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Хидрогеолошки истражувања на локалитетот Митев мост за
водоснабдување на град Куманово со подземна вода“ на кандидат
Моме Милановски;
Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
Барања од студенти.

Одлуки донесени на седницата:
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Рударство, 240 ЕКТС на прв циклус студии на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Геологија, 240 ЕКТС на прв циклус студии на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Индустриска логистика, 240 ЕКТС на прв циклус студии
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Инженерство за заштита на животната средина, 240 ЕКТС
на прв циклус студии на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Пејзажна архитектура, 240 ЕКТС на прв циклус студии
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
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–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Дизајн на ентериер и мебел, 240 ЕКТС на прв циклус
студии на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Географија, 240 ЕКТС на прв циклус студии на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за замена на член на Одборот за соработка и доверба со
јавноста на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип од редот на студентите;
–– Одлука за именување на ментори за реализација на практична настава
за студентите на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за определување на универзитетски изборни предмети за
студиските програми на прв циклус студии на Универзитет „Гоце
Делчев - Штип од Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Хидрогеолошки карактеристики на полиметаличното наоѓалиште
Луке - Крива Паланка“ на кандидат Ласте Ивановски;
–– Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Хидрогеолошки истражувања на локалитетот Митев мост за
водоснабдување на град Куманово со подземна вода“ на кандидат
Моме Милановски;
–– Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
Дневен ред на 5-тата седница на ННС, одржана на 13.4.2016
година
–– Усвојување на Записник од 4-та седница на ННС, одржана на ден
28.3.2016 година
1. Наставна проблематика;
2. Донесување Одлука за прифаќање на иницијативи за покренување на
постапка за предвремен избор во повисоко звање;
3. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Рударство, 120 ЕКТС на втор циклус студии
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
4. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Геологија, 120 ЕКТС на втор циклус студии
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
5. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Индустриска логистика, 120 ЕКТС на втор
циклус студии на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
6. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Инженерство за заштита на животна средина,
120 ЕКТС на втор циклус студии на Факултет за природни и технички
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науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
7. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Инженерство за заштита на работна средина,
120 ЕКТС на втор циклус студии на Факултет за природни и технички
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
8. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација
на студиската програма Дизајн на ентериер и мебел, 120 ЕКТС на
втор циклус студии на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
9. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Александар
Ресавски под наслов: „Искористување на комуналниот отпад за
производство на топлинска енергија“;
10. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Зоран
Апостолоски под наслов: „Биоразградливиот отпад - идеална
суровина за производство на биогас“;
11. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Марија Пенова под наслов:
„Електромагнетен смог на територијата на Општина Штип“;
12. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Трајан Шолдов под наслов: „Примена
и употреба на метода на геоелектрично картирање со присуство на
вертикален расед“;
13. Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
14. Барања од вработени;
15. Барања од студенти.
Одлуки донесени на седницата
–– Одлука за прифаќање на иницијативи за покренување на постапка за
предвремен избор во повисоко звање;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Рударство, 120 ЕКТС на втор циклус студии на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Геологија, 120 ЕКТС на втор циклус студии на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Индустриска логистика, 120 ЕКТС на втор циклус студии
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Инженерство за заштита на животна средина, 120 ЕКТС на
втор циклус студии на Факултет за природни и технички науки при
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–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Инженерство за заштита на работна средина, 120 ЕКТС на
втор циклус студии на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Дизајн на ентериер и мебел, 120 ЕКТС на втор циклус
студии на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Александар Ресавски под
наслов: „Искористување на комуналниот отпад за производство на
топлинска енергија“;
–– Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Зоран Апостолоски под
наслов: „Биоразградливиот отпад - идеална суровина за производство
на биогас“;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд
на кандидат Марија Пенова под наслов: „Електромагнетен смог на
територијата на Општина Штип“;
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Трајан Шолдов под наслов: „Примена и употреба на метода
на геоелектрично картирање со присуство на вертикален расед“;
–– Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;
Дневен ред на 6-тата седница на ННС, одржана на 11.5.2016
година
–– Усвојување на Записник од 5-тата седница на ННС, одржана на ден
13.4.2016 година
1. Наставна проблематика;
2. Донесување Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на
наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус универзитетски
академски студии за зимски семестар во учебната 2016/2017 година
на Факултет за природни и технички науки;
3. Донесување Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на
наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус универзитетски
академски студии за летен семестар во учебната 2016/2017 година на
Факултет за природни и технички науки;
4. Донесување Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на
наставничкиот кадар за втор циклус на универзитетски академски
студии во учебната 2016/2017 година на Факултет за природни и
технички науки;
5. Донесување Одлука за формирање на Комисија за запишување
студенти во прва година на прв циклус универзитетски академски
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6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

студии во учебната 2016/2017 година на студиските програми во
рамки на Факултет за природни и технички науки;
Донесување Одлука за формирање на Комисија за запишување
студенти во прва година на втор циклус универзитетски академски
студии во учебната 2016/2017 година на студиските програми во
рамки на Факултет за природни и технички науки;
Донесување Одлука за потврдување на предлог-одлуките за избор на
раководители на институтите во рамки на Факултет за природни и
технички науки;
Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Марија Пенова
под наслов: „Електромагнетен смог на територијата на Општина
Штип“;
Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Трајан Шолдов
под наслов: „Примена и употреба на метода на геоелектрично
картирање со присуство на вертикален расед“;
Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка
на магистерски труд на кандидат Методи Попов под наслов:
„Димензионирање на потребите од механизација, стручен кадар и
материјали за зимско одржување на државните патишта во Република
Македонија“;
Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
Барања од вработени;
Барања од студенти.

Одлуки донесени на седницата:
–– Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на наставничкиот
и соработничкиот кадар за прв циклус универзитетски академски
студии за зимски семестар во учебната 2016/2017 година на Факултет
за природни и технички науки;
–– Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на наставничкиот
и соработничкиот кадар за прв циклус универзитетски академски
студии за летен семестар во учебната 2016/2017 година на Факултет
за природни и технички науки;
–– Одлука за покриеност на наставата и ангажираност на наставничкиот
кадар за втор циклус универзитетски академски студии во учебната
2016/2017 година на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за формирање на Комисија за запишување студенти во прва
година на прв циклус универзитетски академски студии во учебната
2016/2017 година на студиските програми во рамки на Факултет за
природни и технички науки;
–– Одлука за формирање на Комисија за запишување студенти во прва
година на втор циклус универзитетски академски студии во учебната
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––
––
––

––

––

2016/2017 година на студиските програми во рамки на Факултет за
природни и технички науки;
Одлука за потврдување на предлог-одлуките за избор на раководители
на институтите во рамки на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Марија Пенова под наслов:
„Електромагнетен смог на територијата на Општина Штип“;
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Трајан Шолдов под наслов:
„Примена и употреба на метода на геоелектрично картирање со
присуство на вертикален расед“;
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Методи Попов под наслов: „Димензионирање на потребите
од механизација, стручен кадар и материјали за зимско одржување на
државните патишта во Република Македонија“;
Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки.

Дневен ред на 7-та седница на ННС, одржана на 8.6.2016 година
–– Усвојување на Записник од 6-та седница на ННС, одржана на ден
11.5.2016 година
1. Наставна проблематика;
2. Донесување Одлука за вклучување на стручњаци од практиката во
реализирање на наставата на Факултет за природни и технички науки
во учебната 2016/2017 година;
3. Донесување Одлука за исплата на парични средства за реализирана
настава во текот на учебната 2015/2016 година на истакнати
стручњаци од практиката, вклучени во реализирање на наставата на
Факултет за природни и технички науки;
4. Донесување Одлука за определување на универзитетски изборни
предмети за студиските програми на втор циклус студии на
Универзитет „Гоце Делчев - Штип од Факултет за природни и
технички науки;
5. Донесување Одлука за прифаќање на Пријава за финансирање на
билатерален проект под наслов „Полиметалични загадувања од
напуштени и активни рудници во источните делови на Република
Македонија: мултидисциплинарен приод кон ризиците по животната
средина“;
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.
•
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Одлуки донесени на седницата:
Одлука за вклучување на стручњаци од практиката во реализирање
на наставата на Факултет за природни и технички науки во учебната

Годишен извештај

•

•
•

•

2016/2017 година;
Одлука за исплата на парични средства за реализирана настава во
текот на учебната 2015/2016 година на истакнати стручњаци од
практиката, вклучени во реализирање на наставата на Факултет за
природни и технички науки;
Одлука за определување на универзитетски изборни предмети за
студиските програми на втор циклус студии на Универзитет „Гоце
Делчев - Штип од Факултет за природни и технички науки;
Одлука за прифаќање на Пријава за финансирање на билатерален
проект под наслов „Полиметалични загадувања од напуштени и
активни рудници во источните делови на Република Македонија:
мултидисциплинарен приод кон ризиците по животната средина“;
Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки.

Дневен ред на 8-та седница на ННС, одржана на 22.6.2016
година
–– Усвојување на Записник од 7-та седница на ННС, одржана на ден
8.6.2016 година
1. Наставна проблематика;
2. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр.
1702-134/26 од 13.5.2016 година за покриеност на наставата и
ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус
универзитетски академски студии за зимски семестар во учебната
2016/2017 година во рамки на студиската програма Инженерство на
животна средина на Факултет за природни и технички науки;
3. Донесување Одлука за поништување на Одлука бр. 1702-114/26
од 18.4.2016 година за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Рударство, 120 ЕКТС на втор циклус студии
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
4. Донесување Одлука за поништување на Одлука бр. 1702-114/22
од 18.4.2016 година за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Геологија, 120 ЕКТС на втор циклус студии
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
5. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Површинска експлоатација, 120 ЕКТС на
втор циклус студии на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
6. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Подземна експлоатација, 120 ЕКТС на втор
циклус студии на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
7. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
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8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
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студиската програма Минерална технологија, 120 ЕКТС на втор
циклус студии на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Петрологија, минералогија и геохемија, 120
ЕКТС на втор циклус студии на Факултет за природни и технички
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Наоѓалишта на минерални суровини, 120 ЕКТС
на втор циклус студии на Факултет за природни и технички науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма геологија и геофизика, 120 ЕКТС на втор циклус
студии на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Хидрогеологија, 120 ЕКТС на втор циклус
студии на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
Донесување Одлука за утврдување на потреба од кадар на Факултет
за природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип;
Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Методи Попов
под наслов: „Димензионирање на потребите од механизација, стручен
кадар и материјали за зимско одржување на државните патишта во
Република Македонија“;
Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Дејан Бошковски под наслов:
„Искористување на цврсти енергетски суровини во функција на
зголемување на домашното производство на електрична енергија во
Република Македонија“;
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Ергономска анализа на работното место во насока на
превенција на повредите при работа и професионалните заболувања“
на кандидат Томчо Стојчев;
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Покривни градини“ на кандидат Дејан Чолаков;
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд: „Вертикални градини“ на кандидат Сања Лазарова;
Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
Барања од студенти.

Годишен извештај

Одлуки донесени на седницата:
–– Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр.1702-134/26
од 13.5.2016 година за покриеност на наставата и ангажираност
на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус на
универзитетски академски студии за зимски семестар во учебната
2016/2017 година во рамки на студиската програма Инженерство на
животна средина на Факултет за природни и технички науки;
–– Одлука за поништување на Одлука бр. 1702-114/26 од 18.4.2016
година за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Рударство, 120 ЕКТС на втор циклус студии на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за поништување на Одлука бр. 1702-114/22 од 18.4.2016
година за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Геологија, 120 ЕКТС на втор циклус студии на Факултет за
природни и технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Површинска експлоатација, 120 ЕКТС на втор циклус
студии на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Подземна експлоатација, 120 ЕКТС на втор циклус студии
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Минерална технологија, 120 ЕКТС на втор циклус студии
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Петрологија, минералогија и геохемија, 120 ЕКТС на
втор циклус студии на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Наоѓалишта на минерални суровини, 120 ЕКТС на втор
циклус студии на Факултет за природни и технички науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма геологија и геофизика, 120 ЕКТС на втор циклус студии
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Хидрогеологија, 120 ЕКТС на втор циклус студии на
Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
–– Одлука за утврдување на потреба од кадар на Факултет за природни и
технички науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип;
–– Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
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––

––

––
––
––

оценка на магистерски труд на кандидат Методи Попов под наслов:
„Димензионирање на потребите од механизација, стручен кадар и
материјали за зимско одржување на државните патишта во Република
Македонија“;
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Дејан Бошковски под наслов: „Искористување на цврсти
енергетски суровини во функција на зголемување на домашното
производство на електрична енергија во Република Македонија“;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Ергономска анализа на работното место во насока на превенција на
повредите при работа и професионалните заболувања“ на кандидат
Томчо Стојчев;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Покривни градини“ на кандидат Дејан Чолаков;
Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски труд:
„Вертикални градини“ на кандидат Сања Лазарова;
Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки;

Дневен ред на 9-тата седница на ННС, одржана на 23.8.2016
година
–– Усвојување на Записник од 8-та седница на ННС, одржана на ден
22.6.2016 година
1. Наставна проблематика;
2. Донесување Одлука за определување на бројот на членови на
Наставно-научен совет на Факултет за природни и технички науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за зимски семестар во
учебната 2016/2017 година;
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс
објавен на ден 11.7.2016 година во дневниот весник „Нова Македонија“
за избор на наставник во сите звања за наставно-научните области
геотектоника и регионална геологија - 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
11.7.2016 година за избор на Наставник во сите звања за наставнонаучните области геотектоника и регионална геологија - еден
извршител на Факултет за природни и технички науки;
5. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на наставници
на Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
6. Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на
монографија под наслов „Избор на транспортен систем во рудниците
со подземна експлоатација за металични минерални суровини“ од
авторот проф. д-р Зоран Десподов;
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7. Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на
монографија под наслов „Одлучување во рударството“ од авторот
проф. д-р Зоран Панов;
8. Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на
монографија под наслов „Хидрогеолошки и хидрохемиски
карактеристики на подземните води од Пелагониската Котлина“ од
авторите проф. д-р Војо Мирчовски и проф. д-р Блажо Боев;
9. Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на учебник
по предметот Експлоатација на слоевити наоѓалишта под наслов
„Експлоатација на слоевити наоѓалишта“ од авторот проф. д-р Зоран
Панов;
10. Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на скрипта
по предметот Гасификација на јаглени под наслов „Гасификација
на јаглени“ од авторите проф. д-р Зоран Панов и асс. м-р Радмила
Каранакова-Стефановска;
11. Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на
практикум по предметот Механика на карпи под наслов „Механика
на карпи“ од авторите проф. д-р Зоран Панов и асс. м-р Радмила
Каранакова-Стефановска;
12. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка на магистерски труд на кандидат Дејан Бошковски
под наслов: „Искористување на цврсти енергетски суровини во
функција на зголемување на домашното производство на електрична
енергија во Република Македонија“;
13. Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
14. Барања од вработени;
15. Барања од студенти.
Одлуки донесени на седницата:
–– Одлука за определување на бројот на членови на Наставно-научен
совет на Факултет за природни и технички науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип за зимски семестар во учебната 2016/2017
година;
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати на Конкурс објавен
на ден 11.7.2016 година во дневниот весник „Нова Македонија“ за
избор на наставник во сите звања за наставно-научните области
геотектоника и регионална геологија - еден извршител на Факултет
за природни и технички науки;
–– Одлука за формирање на Рецензентска комисија по објавен Конкурс
во дневниот весник „Нова Македонија“ на ден 11.7.2016 година за
избор на Наставник во сите звања за наставно-научните области
геотектоника и регионална геологија - еден извршител на Факултет
за природни и технички науки;
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на наставници на
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––

––
––

––
––

––

––

––

Факултет за природни и технички науки при Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип;
Одлука за усвојување на Барање за издавање на монографија под
наслов „Избор на транспортен систем во рудниците со подземна
експлоатација за металични минерални суровини“ од авторот проф.
д-р Зоран Десподов;
Одлука за усвојување на Барање за издавање на монографија под
наслов „Одлучување во рударството“ од авторот проф. д-р Зоран
Панов;
Одлука за усвојување на Барање за издавање на монографија
под наслов „Хидрогеолошки и хидрохемиски карактеристики на
подземните води од Пелагониската Котлина“ од авторите проф. д-р
Војо Мирчовски и Проф. д-р Блажо Боев;
Одлука за усвојување на Барање за издавање на учебник по предметот
Експлоатација на слоевити наоѓалишта под наслов „Експлоатација на
слоевити наоѓалишта“ од авторот проф. д-р Зоран Панов;
Одлука за усвојување на Барање за издавање на скрипта по предметот
Гасификација на јаглени под наслов „Гасификација на јаглени“ од
авторите проф. д-р Зоран Панов и асс. м-р Радмила КаранаковаСтефановска;
Одлука за усвојување на Барање за издавање на практикум по
предметот Механика на карпи под наслов „Механика на карпи“ од
авторите проф. д-р Зоран Панов и асс. м-р Радмила КаранаковаСтефановска;
Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска комисија за
оценка на магистерски труд на кандидат Дејан Бошковски под
наслов: „Искористување на цврсти енергетски суровини во функција
на зголемување на домашното производство на електрична енергија
во Република Македонија“;
Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка на дипломски
трудови/завршни испити на Факултет за природни и технички науки.

Дневен ред на 10-тата седница на ННС, одржана на 9.9.2016
година
–– Усвојување на Записник од 9-тата седница на ННС, одржана на ден
23.8.2016 година
1. Наставна проблематика;
2. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр.
1702-134/26 од 13.5.2016 година за покриеност на наставата и
ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв
циклус на универзитетски академски студии за зимски семестар
во учебната 2016/2017 година на Факултет за природни и технички
науки;
3. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр.
1702-134/25 од 13.5.2016 година за покриеност на наставата и
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4.
5.
6.

7.
8.
9.
•

•

•
•
•

•

ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв
циклус на универзитетски академски студии за летен семестар во
учебната 2016/2017 година на Факултет за природни и технички
науки;
Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на
монографија под наслов „Наоѓалишта и појави на титаномагнетити
во Република Македонија“ од авторот проф. д-р Орце Спасовски;
Донесување Одлука за усвојување на Барање за издавање на
монографија под наслов „Минирања во специјални услови“ од
авторот
проф. д-р Ристо Дамбов;
Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Валентина Трајковска-Кашуба под
наслов: „Управување со отпадни батерии и акумулатори во Република
Македонија - практики и трендови“;
Донесување Одлука за прифаќање на наслови на теми за изработка
на дипломски трудови/завршни испити на Факултет за природни и
технички науки;
Барања од вработени;
Барања од студенти.
Одлуки донесени на седницата:
Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 1702-134/26
од 13.5.2016 година за покриеност на наставата и ангажираност
на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус на
универзитетски академски студии за зимски семестар во учебната
2016/2017 година на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 1702-134/25
од 13.5.2016 година за покриеност на наставата и ангажираност
на наставничкиот и соработничкиот кадар за прв циклус на
универзитетски акдемски студии за летен семестар во учебната
2016/2017 година на Факултет за природни и технички науки;
Одлука за усвојување на Барање за издавање на монографија под
наслов „Наоѓалишта и појави на титаномагнетити во Република
Македонија“ од авторот проф. д-р Орце Спасовски;
Одлука за усвојување на Барање за издавање на монографија под
наслов „Минирања во специјални услови“ од авторот проф. д-р
Ристо Дамбов;
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидат Валентина Трајковска-Кашуба под наслов: „Управување со
отпадни батерии и акумулатори во Република Македонија - практики
и трендови“;
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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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНИТЕ
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9

10

139
55
48
16
14
4
%
39,57 34,53 11,51 10,07 2,88
Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9

2
1,44

165
73
52
24
10
%
44,24 31,52 14,55 6,06
Февруарска прва сесија, 2015
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8

1
0,61

5
3,03
9

10

10

1788
346
468
408
259
191 116
%
19,35 26,17 22,82 14,49 10,68 6,49
Февруарска втора сесија, 2015
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9
10
1268
501
318
209
141
60
39
%
39,51 25,08 16,48 11,12 4,73 3,08
Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9
10
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398
194
128
40
27
%
48,74 32,16 10,05 6,78
Јунска прва испитна сесија, 2015
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8

8
2,01

1
0,25

9

10

1704
397
462
321
272
%
23,30 27,11 18,84 15,96
Јунска втора испитна сесија, 2015

142
8,33

110
6,46

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
84
60,43

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
92
55,76

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
1442
80,65

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
767
60,49

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
204
51,26

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
1307
76,70

Годишен извештај

Вкупно
пријавени

5

6

ОЦЕНКА
7
8

1402
541
415
182
171
%
38,59 29,60 12,98 12,20
Августовска испитна сесија, 2015
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8

9

10

58
4,14

35
2,50

9

10

525
263
178
41
24
14
5
%
50,10 33,90 7,81
4,57 2,67 0,95
Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9
10
346
%

151
142
43,64 41,04

35
10,12

12
3,47

5
1,45

1
0,29

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
861
61,41

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
262
49,90

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
195
56,36
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Германија

03-818

ЕN60825-1

RAE SYSTEMS

Gray Wolf, САД

Yancheng
Kecheng
Optoelectronic
Technology Co.,
Ltd. Кина

Монитор за гасови
PGM- 7800
во амбиент

Монитор за гасови
TG-501
во амбиент

Ласерски мерач на
KC-200
должина

7.

8.

9.

170-201-405

02140440

Тesto AG,
Германија

4781009

Инструмент за
Тesto 350
мерење на издувни
XL
гасови

Англија

Casella,

6.

Apex

6018

02189953/108

SN:59444

Oxford
Instruments

Testo AG,

VG8441179MK

Сериски
број на
инструментот

TESCAN

Производител

LIFETEK 55 Mega System,
XP-R PM
Италија

Тesto 435-4

X-act

VEGA3
LMU

Тип

Пумпа за земање
примероци со мал
проток 4 l/min

Електронски
микроскоп за
оптичко скенирање
Енергетскодисперзивен
спектрометар
Повеќе наменски
инструмент
за мерење на
амбиентни
параметри
Пумпа за земање
на примероци
oд воздух со
капацитет до 50 l/
min

Име на опремата /
инструмент

5.

4.

3.

2.

1.

Ред.
број/
картон

1994

2011

2011

2011

2011

2014

2011

2011

2011

Год. на
производство

За определување на
хемискиот состав на даден
примерок

За одредување на
морфолигијата

Намена на опремата/
инструментот

Земaње примероци на
амбиентни концентрации во 24.06.2014
воздух со капацитет до 50 l/
min

Лабораторија
Белград

20.03.2014

РАМ

Л

РАМ

Л

РЕМ

Mikrolux d.o.o

30.10.2014

РЕМ
Л

Л

Ракувач

Mikrolux d.o.o

институција
30 и 31.10 2014

Датум на последна
калибрација/

/

Мерење на должина, ширина
и висина и пресметка на
/
волумен и површина

12.12.2014
WolfSense mobile Детекција на гасови во
PC Application
амбиентен воздух: CO, NO, Интерна
калибрација
Software
NO2 H2S
АМБИКОН

/

РАМ

Л

РАМ

Л

За персонална експозиција 24.06.2014
Л
на цврсти честички и гасови Машински факултет
РАМ
со капацитет до 4l/min
Белград
10.11.2014
Comfort software Мерење на температура,
Л
0554.3335
влажност, O2, CO2, CO, NO, Интерна
Easyemision
NO2, SO2, диференција-лен калибрација
РАМ
T350S/Xl
притисок
АМБИКОН
24.03.2015
Мерење на гасови CO, H2S,
Rae Systems
Л
Интерна
SO2, NO, NO2, Cl2,NH3,
version 3.32
калибрација
РАМ
HCN, PH3
ProRae suite
АМБИКОН

Hyper Terminal
за поврзување
со PC

Мерење на влажност,
Comfort Sofware
температура, притисок,
basic X35 V 3.4
CO2 и брзина на струење на
SP6
воздух

INCA Software

Vega Software

Софтвер

Техничка опременост
Теренска лабораторија за животна и работна средина и електронска микроскопија
Список на опрема
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Пумпа за земање
на примероци од
AirLite
од воздухот со мал
проток до 3 l/min

Пумпа за земање
на примероци од
AirLite
од воздухот со мал
проток до 3 l/min

Пумпа за земање
на примероци од
AirLite
од воздухот со мал
проток до 3 l/min

16.

17.

18.

19.

Пумпа за земање
на примероци од
AirLite
од воздухот со мал
проток до 3 l/min

15.

Пумпа за земање
на примероци од
AirLite
од воздухот со мал
проток до 3 l/min

Монитор за N2O во
G200
амбиентот

14.

SD 700

Инструмент
за мерење на
амбиентни
параметри

CR:110A

13.

12.

CR:811C

Интегриран мерач
на звук

11.

Сет дозиметри за
бучава

CR:831C

Интегриран мерач
на звук

10.

USA

SKC

USA

SKC

USA

SKC

USA

SKC

USA

SKC

В.Британија

Geotech UK,

Еxtech

Cirrus Research
plc

Cirrus Research
plc

Cirrus Research
plc

A059784

А059188

A059573

A059739

А059567

IN03198

2011

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2007

SN: CA4924
SN: CA4937
SN: CA4938
SN: CA4929
SN:CA4887
Q590460

2009

2009

D20548FD

D20917FF

Мерење на ниво на бучава

Мерење на ниво на бучава

/

/

/

/

За земaње на примероци на
персонална експозиција до
3 l/min

За земaње на примероци на
персонална експозиција до
3 l/min

За земaње на примероци на
персонална експозиција до
3 l/min

За земaње на примероци на
персонална експозиција до
3 l/min

За земaње на примероци на
персонална експозиција до
3 l/min

Мерење на амбиентни
концентрации, персонална
експозиција и квалитет на
N2О

Analyzer data
Manager software
version: ADM
1.3.0
/

Мерење на температура,
влажност и притисок

/

Мерење на персонална
dBLink3 Software
изложеност на бучава

Deaf Defaer 3.3

Deaf Defaer 3.3
РАМ

Л

Интерна
калибрација
АМБИКОН

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

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

Фармахем Сервис
10.06.2014

Л

09, 11. 12.2014

Л
Фабричка
калибрација – Cirrus РАМ
Research

04.06.2014

Л
Фабричка
калибрација – Cirrus РАМ
Research

Институт ИМС Белград
18.10.2013

23.10.2014

Годишен извештај
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28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

Повеќенаменски
инструмент
за мерење на
амбиентни
параметри
Повеќе наменски
инструмент
за мерење на
амбиентни
параметри

Интегриран мерач
за звук

Инструмент
за мерење на
амбиентни
параметри
Инструмент
за мерење на
амбиентни
параметри

Автоматска метео
станица

Дозиметри за
бучава

EXTECH

RHT50

Тесто 435-2

Тesto 480

60287271

02151065/108

Testo
AG,Германија

G068799

12044549

12044596

Testo
AG,Германија

Cirrus Research
plc

EXTECH

CR:171C

30245

30357

30358

0291852

067035

Spectrum,
1518
Technologies, Inc.

USA

Etymotic Research

USA

Cassella

Micordust,

RHT50

Model 2800

ER-200D

Инструмент за
мониторинг на
концентрации на
цврсти честички
Microdust
(фракции PM 1,
pro
PM 2.5 и PM10) во
амбиентен воздух
во реално време

Пумпа за земање
SKC
на примероци од
AirCheck 52
од воздухот со мал
USA
проток до 3 l/min

2011

2014

2012

2010

2010

2011

2013

2010

2011

Win dust pro,
Casella CEL Ltd

/

/

Мерење на температура,
влажност и притисок

/

Интерна
калибрација
АМБИКОН

25.03.2015

Интерна
калибрација
АМБИКОН

13.11.2014

Мерење на температура,
влажност и притисок

Мерење температура,
релативна влажност,
брзина, правец на ветер и
количество на врнежи.

Утврдување на персонална
изложеност на бучава

Мониторинг на
концентрации на цврсти
честички во амбиентен
воздух во реално време

За земaње на примероци на
персонална експозиција до
3 l/min

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

Comfort Sofware Мерење на влажност,
basic X35 V 3.4 температура, CO2 и брзина
на струење на воздух
SP6

Noise Tools

Фабричка
калибрација – Testo

23.08.2011

РАМ

Л

24.10.2014
Л
За мерење на ниво на бучава Фабричка
калибрација – Cirrus РАМ
Research
Сонди за мерење на
Comfort software
26.09.2014
осветленост, топлина
Л
0501.0485 Testo
на зрачење, комфор,
Фабричка
480 Easy climate
РАМ
температура и релативна
калибрација – Testo
480 Version 6.2
влажност.

Model RHT50
datalogger
Software version
2.0
Model RHT50
datalogger
Software version
2.0

Spec 9 Pro
Software

/
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MYA 5.3Y.F

36.

35.

Пумпа за земање
на примероци
oд воздух со
капацитет

Low volume COMDE
sampler LVS DERENDA,
3.1/MVS 6.1 Германија

Voc traq
piD-TECH
Baseline Mocon,
detector 042- Inc
961

34.

Монитор за
испарливи
органски
компоненти

Met One USA

Инструмент за
мониторинг на
концентрации на
цврсти честички
ES-642
(фракции PM 1,
PM 2.5 и PM10) во
амбиентен воздух
во реално време

00755

20000810

T12581

05-886

90019136

Testo
AG,Германија

Gray Wolf, САД

R12232

436460

R13780

Met One USA

Полска, ЕУ

RADWAG

Монитор за гасови
CD-202
во амбиент

Инструмент
за мерење на
амбиентална
Profiler
прашина (фракции
212-1
од 0.5, 0,7, 1, 2, 3, 5
и 10µm во реално
време.
Инструмент за
одредување на
RG207
чаден број

Електронска
неавтоматска вага

Met One USA

33.

32.

31.

30.

29.

Инструмент за
мониторинг на
концентрации на
цврсти честички
E-Sampler
(фракции PM 1,
PM 2.5 и PM10) во
амбиентен воздух
во реално време

2015

2010

2015

2011

2015

2015

2014

2014

Мониторинг на
концентрации на цврсти
честички во амбиентен
воздух во реално време

Земaње примероци на
амбиентни концентрации во
воздух со капацитет

Voc traq software
Installation Disk Мерење на амбиентни
концентрации на испарливи
& Manual 042960 Ver. 1.0.0.22 органски компоненти

Comet
Comunications
Utility V 1.2.18

Фабричка
калибрација Met
One Instruments

Фармахем

05.12.2014

Фабричка
калибрација – Met
One Instruments

15.04.2014

Интерна
калибрација
АМБИКОН

21.11.2014

Фабричка
калибрација – Met
One Instruments

20.03.2015

Интерна
калибрација
АМБИКОН

10.12.2014

За одредување на чаден број
/
на скала од 0 до 9

Mерење на прашина,
бројна концентрација
(профилирање)

За мерење на маса

Мониторинг на
концентрации на цврсти
честички во амбиентен
воздух во реално време

Детекција на гасови во
WolfSense mobile
амбиентен воздух; мерење
PC Application
на концентрацијата на CO2
Software
и температура

/

Profiler Utility
V1.7

Comet
Comunications
Utility V 1.2.12

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

Годишен извештај
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Casella
Mega System

Mega System
SKC

Комплет за калибрација B9HP

320-440

320-2A05

Влезен отвор за
фракција РМ 10 со
низок проток

Влезен отвор за
фракција РМ 2.5 со
низок проток

Ротаметар од 4 до 50 l/
min

Ротаметар од 0 до 0,5 l/
min

5.

6.

7.

8.

9.

12.

11.

Заштитен капак за
калибрационен вентил

Калибрационен вентил
за гасовите

Ротаметар со сет за
калибрација од 0,3 до 3
l/min

SKC Inc

Multi-Purpose Calibration
225-111
Chamber

4.

10.

Софтек,
Македонија

Антивибрациона маса и
комора

715
RAE Systems

RAE Systems

B9HPISS:3A106 Casella

SKC

7.14

7.14

6.14

5.14

4.14

1.14

2.14

3.14

2011

2011

2011

2013

2013

2014

2014

2014

2014

3.

14056

Напарувач

2.

Quorum
Technologies
Ltd. UK

2D (дво
IBSEN 2D1000
Ibsen Photonics
2014
димензионална)
SN A01070

Сликонска решетка за
калибрација

1.

Q150R

Тип

Ред. број/
картон

Име на опремата /
инструмент
институција

Дата на последна
калибрација/

Контрола на проток на
гасови за калибрација

Мерење на проток и
калибрација

Мерење на проток

Мерење на проток

/

/

/

/

/

/

/

Кондиционирање и
мерење маса на филтри

Издвојување на
суспендирани цврсти
честички со EAD <
10µm
Издвојување на
суспендирани цврсти
честички со EAD <
2.5µm

/

За напарување на
примероци со Au и C

За калибрација на
DFM Holland
електронски микроскоп 04.08.2014

Сериски
Год. на
Намена на опремата/
Производител број на
производство инструментот
инструментот

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
Ракувач
РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

РАМ
Л

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

РАМ
Л

РАМ
Л

РЕМ
Л

РЕМ
Л

Л

Количина
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Регулатори за низок
проток

17.

Циклон GS-3

22.

Дејонизатор

Држачи за циклони

26.

27.

25.

24.

Држачи на
дозиметриски цевки Type A
Држачи на
дозиметриски цевки Type B/W Collar Clip
Држачи на
дозиметриски цевки Type C Collar Clip

Циклон GS-1

21.

23.

IOM Sampler

20.

19.

Вентили за константен
притисок при низок
проток
Вентили за константен
притисок при низок
проток

Референтен гас
за CO2 - 0.1%

Референтен гас за CO2 –
1184118
300ppm

16.

18.

CALGAZ

1164551

Референтен гас за CO2
- 0.1%

15.

225-1

DJ-03

224-29C

224-29B

224-29A

225-100

225-105

224-26-CPC-10

224-26-CPC

224-26-01

CALGAZ

1322133

Референтен гас за
изобутилен

14.

SKC

2013

2015

Radwag,
Полска

2013

2013

2013

2013

2011

2014

2014

2014

2011

2011

2013

2013

2013

2013
А52297

12.14

11.14

10.14

9.14

8.14

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

RAE Systems

RAE Systems

1332760

Референтен гас за NO2

RAE Systems

13.

1324095

Референтен гас за CO,
CO2, CH4, O2

12.

Персонална експозиција

Дејонизирање на
филтри

Земање на примерок на
гасови со низок проток

Земање на примерок на
гасови со низок проток

/

РАМ

Земање на примерок на
гасови со низок проток
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РАМ

РАМ
Л

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

Л

РАМ

РАМ
Л

РАМ
Л

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

РАМ

РАМ
Л

РАМ
Л

РАМ
Л

РАМ
Л

РАМ
Л

Л

За инхалабилна и
респирабилна фракција

За инхалабилна и
респирабилна фракција

За инхалабилна и
респирабилна фракција

Регулација на проток
при земање на
примероци
Регулација на проток
при земање на
примероци

Земање на примерок на
гасови со низок проток

Гас за калибрација

Гас за калибрација

Гас за калибрација
(VOCx)

Гас за калибрација

Гас за калибрација

7

1

1

1

3

6

1

2

1

1

3

1

1

1

1

1
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Тesto AG,
Германија
Тesto AG,
Германија
Тesto AG,
Германија

Сонда за мерење на
топлина на зрачење

Сонда за струење на
воздухот

Сонда за температура и
релативна влажност

32.

33.

34.

ЛЕГЕНДА:
РЕМ – раководител на Оддел за електронска микроскопија,
РАМ – раководител на Оддел АМБИКОН, Л – лаборант

02903344

02847774

0602 0743

02720247

Тesto AG,
Германија

Сонди за осветленост

31.

5.412.983

Testo
AG,Германија
06007452/108

10241616/108

Testo
AG,Германија

Тesto AG,
Германија

Сонда за мерење на
издувни гасови

Сонда за одредување на
температура, влажност,
притисок и CO2
Сонда за одредување на
брзина на струење на
воздухот

30

29.

28.

2015

2014

2014

2014

2011

2011

2011

За одредување
на температура и
релативна влажност

За мерење на струење
на воздухот

За мерење на топлина
на зрачење

За мерење на
осветленост

За мерење на издувни
гасови

За одредување на
температура, влажност,
притисок и CO2
За одредување на
брзина на струење на
воздухот

РАМ

Л

РАМ

РАМ
Л

РАМ
Л

РАМ
Л

Л

РАМ

Л

РАМ

Л

1

1

1

1

1

1

1
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Годишен извештај

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
5.

Multidetektor II Profi

5

6.

Magnetic dosimeter 60 Hz

1

7.

Gausmeter 8532

1

8.

Triaxial ELF magnetic field meter 4090

1

9.

ELF 90 field monitor

1

10.

Hall effect Gaussmeter MG - 5DP

1

11.

FGM magnetometer

1

Лабораторија за минерална технологија
Оддел за рентген-дифрактометриска, рентген флуоросцентна
спектроскопија, гранулометриска анализа и потециометриска анализа
набавена со проект на Влада на РМ.
Р.бр.
1

2

Вид на опрема

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

Количина
1

1
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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

Лабораторија за изработка на петрографски и рудни препарати

Р.бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

220

Вид на опрема

Машина за сечење и брусење (Discoplan-TS). Машина
за прецизно сечење и брусење на примероци со
вакуумски 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 цврсти фази, во машината за сечење и брусење
(Discoplan-TS).
Адитив (Additive). Адитив за флуидот за ладење
(заштита на машината од корозија, подобрување на
сечењето и квалитетот на ладење).
Машина за брусење и полирање (RotoPol-35). Машина
за брусење и полирање со променлива брзина на вртење
(40-600 врт/мин, со со чекор од 10 врт/мин) со заштитен
поклопец (ROTLILI LID - за употреба со RotoPol-35
или RotoPol -31).
Автоматски придвижувач на примероци (PdMForce-20) Автоматски придвижувач на примероци
заради подготовка за минералошки проби. За
монтирање и напојување од RotoPol-35. Средството за
подмачкување е вклучено. Плочите за придвижување на
примероците треба да се порачаат одделно.
Плоча за придвижување на примероците (Specimen
Mover Plate). Плоча за придвижување на примероците,
за примена во PdM-Force-20, за 8 примероци, 20 x 30
mm.

Количина
1

1

1

1
1

1

1

Годишен извештај

8

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Држач на петрографски примероци - пропуштена
светлина (BORTY-Thin Section Holder). За
истенчување на петрографските препарати. Вклучува
стапчиња од бор карбид, 4 фолии со дебелина 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 вакуумска
импрегнација. Довод на компримиран гас од околу 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 поддршка 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 собна температура,
без намалување 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

10

1
1
1

500 g
300 g

100 pcs.
130 ml
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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.
Издавачка дејност
1. Acta Geologica Macedonica 2015 и 2016, списание на ФПТН;
2. Natural and technical resources, 2015 и 2016 , списание на ФПТН;
3. Намичев, П.(2016): Историја на архитектура, уметност и
урбанизам 1 (учебник), УГД – Штип;
4. Шијакова-Иванова,Т.(2016): Систематика на несиликати (учебник),
УГД – Штип;
5. Шијакова-Иванова,Т.(2015): Минералогија на карбонатниот
комплекс Ново Село – Крива Лакавица (монографија), УГД – Штип;
6. Панов, З.(2016): Одлучување во рударството (монографија), УГД
– Штип;
7. Хаџи-Николова, М., Мираковски, Д.(2015): Ергономија (рецензирана
скрипта), УГД – Штип.
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Датум
од-до

Наслов на
проектот

Позиција

Научноистражувачка работа
Домашни проекти
Проекти финансирани преку Фондот за научноистражувачка работа
на Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип:
Проф. д-р Војо Мирчовски
Опис на активностите во тек на
проектот
- Обработка на податоците добиени
од истражувањата

Хидрогеолошки
и хидрохемиски
карактеристики на
термалните води
од геотермалниот
систем „Кежовица”

главен истражувач

2015 - 2017 год

- Патување во Р. Бугарија со цел
непосредна комуникација и размена
на информации со членовите на
истражниот тим од Бугарија
- Подготовка на податоците од
истражувањето на веб презентација
на проектот на веб-страницата на
Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип
- Учество во изработката на
завршен извештај за проектот
Хидрогеолошки и хидрохемиски
карактеристики на термалните
води од геотермалниот систем
„Кежовица“ - Штип
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Датум
од-до

Наслов на
проектот

Позиција

Проф. д-р Ристо Дамбов
Опис на активностите во тек на
проектот

-     Подготовка на апликации и
методологии за истражување

Анализа на
влијатeлни
параметри при
минирања на
површиските
копови со
цел добивање
на соодветна
гранулација и
други ефекти

главен истражувач

2015 - 2017 год

-          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 земјава и во странство
ВРЕМЕ: Континуирано за
времетраење на целиот
проект
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Наслов на
проектот
„Проучување на
дистрибуцијата
на поточно
рецентно и
алувијално злато
во Источна
Македонија”

главен
истражувач

2015 - 2017 год

Датум
од-до

Позиција

Проф. д-р Виолета Стефанова
Опис на активностите во тек на
проектот

Истражување на златоносноста
на одредени алувиони во Источна
Македонија

Годишен извештај

2013 -2015

од-до

Наслов на проектот

Структурнометалогенетски
проучувања
во Република
Македонија

главен истражувач

Датум

Позиција

Проф. д-р Тодор Серафимовски

Опис на активностите во тек на
проектот

-Структурно-металогенетско моделирање
на комплексните полиметалични рудо
носни системи од типот на Кадиица кај
Пехчево, Плавица кај Кратово, ШтукаИловица кај Струмица.
-Просторно, временско и генетско
дефинирање на жичните Cu и Cuполиметални минерализации од редот
на Казан Дол кај Валандово (кварцтетраедритски жици), Златица кај Про
биштип (кварц-пирит-енаргитски жици),
Дудица кај Кавадарци (кварц-пиритенаргитски 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
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- 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
структурно-металогенетската 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
Во втората фаза беа завршени најголем
дел од теренските истражувања и
селектирање на примероците, нивно
ажурирање и најголем дел од пробите
подготвени за анализа
Третата фаза овозможи комплетно
анализирање на примероците во
домашните и странски лаборатории
и можност за доземање на одредени
примероци ако за нив се јави потреба
Резултатите во кабинетски услови, ни
вна подготовка за презентација и печа
тење и секако подготовка за завршните
елаборати
Паралелно на сите фази во кабинетски
услови се врши финализирање на
структурно металогенeтската карта во
размер
1 : 200 000
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Проф. д-р Тодор Делипетров

Датум

2015- 2017

од-до

Наслов на проектот

Позиција

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

Доц. д-р Марјан Делипетрев

Датум

2014- 2016

од-до

Опис на
активностите во тек
на проектот

Наслов на проектот

Позиција

Дефинирање на локалните
параметри на геомагнетната
станица Плачковица во
корелација со околните
опсерватории

главен
истражувач

Опис на
активностите во тек
на проектот

Меѓународни проекти
Научноистражувачки проект финансиран од Министерство
за образование и наука на Р. Македонија, билатерален проект со Р.
Австрија.
Проф. д-р Тодор Серафимовски

Датум

2016- 2018

од-до

Наслов на проектот

Позиција

Продукти на распад на цврст
руднички отпад од sb-Asглавен
(-Cr) наоѓалиште Лојане
истражувач
(Република Македонија)

Опис на
активностите во тек
на проектот:
Идентификување
на минерали
или фази кои се
најзастапен носители
на антимон, арсен
и хром во рамките
на различните
депонии или места
за одлагање отпад
кои се наоѓаат околу
рудникот.
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ISSN 1313 - 8820
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Име и презиме
Датум и место на раѓање
Занимање (установа /фирма во која
работи)
Број на патна исправа
Државјанство
Времетраење и цел на посетата
На чија покана е дојден или е дојдена
без покана
Лице овластено да контактира со
странецот
Адреса- место на сместување за време
на престојот
Датум на пристигнување
Датум на заминување
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Faruh Sarhista
/
200430986
Турско
4 дена
Еразмус +

Апартман во Скопје
6.6.2015
6.6.2015
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Вовед
Извештајот за работата на деканот на Машински факултет за
периодот од 15 септември 2015 до 15 септември 2016 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
ден 15.9.2015 со Oдлука 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 година 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 година за продекан на Машински факултет се
избира доц. д-р Мишко Џидров којшто повторно е реизбран со Одлука
дел.бр.2202-76/3 од 18.9.2015 година.
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Структура
–– Број на вработени - наставници, соработници, административен кадар
Реден
број

Презиме и име

Звање

Во
редовен
работен
однос

1

Кукутанов Ристо

Редовен професор

2

Мираковски Дејан

Вонреден професор

да

3

Симеонов Симеон

Вонреден професор

да

4

Димитровски Зоран

Вонреден професор

да

5

Цветков Славчо

Вонреден професор

да

6

Џидорв Мишко

7

Димитров Сашко

8

Цветаноски Радомир

9

Чекеровска Марија

10

Стефановска
Цераволо Љубица

доцент

Доцент

Насловен вонреден
професор

да

да

да

да

Асистент докторант

да

Асистент

да

11

Милев Сашко

Лаборант

да

12

Атанасова Сашка

Технички секретар

да

13

Медарска Апостолова
секретар
Љубица

14

Атанасова Сашка

15

Јорданова Анка

16

Миланов Сашко

библиотекар

референт за
студентски
прашања

економ

Со договор
за
ангажирање

Да
Да
Да
да

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
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 образова 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 е важна потребата од меѓусебна соработка
со институциите во регионот коишто имаат иста цел – постигнување
повисоки стандарди во образованието на транспортните стручњаци.
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Катедра за контрола на квалитет
Катедрата за контрола на квалитет при Машинскиот факултет преку
наставните предмети што ги покрива врши едукација на студенти од двете
насоки: Производно машинство и Транспорт, организација и логистика.
Дипломираните студенти од насоката Производно машинство
преку задолжителните предмети се стекнуваат со знаења од областа
на: индустриски менаџмент и информациско-управувачки системи и
енергетиката. Преку изборните предмети се стекнуваат со знаење од
областа на: систем на квалитет и стандарди, заштита на животната
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,
информациско-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 екологистика.
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 се ангажирани 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 Факултет 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
доц. д-р Марија Хаџи-Николова од Факултет за природни и технички
науки;
–– доц. д-р Мимоза Серафимова од Факултет за туризам и бизнис
логистика
–– доц. д-р Билјана Златановска – од Факултет за информатика.
Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
––
1.
2.
3.
4.
5.
––
––
––

––

Дневен ред на 35-тата седница на ННС одржана на 19.8.2015 г.
Усвојување на записникот од 34-тата на ННС на Машински факултет.
Наставна проблематика.
Донесување Одлука за избор на продекан на Машински факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Донесување Одлука за утврдување на членови на ННС за зимски
семестар за учебната 2015/2016 година на Машински факултет.
Барања од вработени.
Барања од студенти на прв циклус.
Донесени одлуки на 35-тата седница
Одлука за избор на доц. д-р Мишко Џидров за продекан на Машински
факултет за период од 18.9.2015 до 18.9.2019 година.
Одлука за утврдување на членови на ННС за зимски семестар во
учебната 2015/2016 година на Машински факултет.
Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Зоран Димитровски
во деновите 8.10.2015 год. до 9.10.2015 година поради учество на
Вториот интернационален симпозиум за земјоделско инженерство во
Белград, Р.Србија.
Предлог-одлука за префрлување на друг универзитет и признавање
на испити за студент Стефан Трпчевски.

Дневен ред на 36-тата седница на ННС одржана на 21.10.2015 г.
–– Усвојување на записникот од 35-тата на ННС на Машински факултет.
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за Годишен извештај за работата на деканот
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
––
––
––
––
––
––
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на Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за
периодот од 15.9.2014 година до 15.9.2015 г.
Донесување Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност на Машински факултет за учебната
2015/2016 година.
Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел.
бр.2702-60/6 од 29.4.2015 година за избор на м-р Љубица Стефановска
Цераволо.
Донесување Одлука за избор на ментори за генерацијата 2015/2016
година за студиските програми на прв циклус на Машински факултет.
Донесување Одлука за усвојување на листа на теми за дипломски
труд/завршен испит на Машински факултет за учебната 2015/2016
година.
Донесување Одлука за утврдување на листа на соодветни фирми
за реализација на практична настава на студентите од Машински
факултет.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Трошоци за квалитет во производните
организации“ од кандидат Душко Киров.
Донесување Одлука за замена на член - соработник на Наставнонаучен совет на Машински факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип.
Донесување Одлука за измена на Одлука дел.бр. 2202-76/6 од
18.9.2015 година за утврдување на составот на Наставно-научниот
совет за зимски семестар во учебната 2015/2016 година.
Разгледување на Правилникот за внатрешната организација на УГД и
Правилникот за систематизација на работните места на УГД.
Барања од вработени.
Барања од студенти на прв циклус.
Донесени одлуки на 36-тата седница
Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на деканот на
Машински факултет за периодот од 15.9.2014 до 15.9.2015 година.
Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и програма за
издавачка дејност на Машински факултет за 2016 година.
Одлука за измена на одлуката бр. 2702-60/6 од 29.4.2014 година за
избор на м-р Љубица Стефановска Цераволо во асистент.
Одлука за одредување на ментори за студиските програми на
генерацијата 2015/2016 г.
Одлука за усвојување на листа на теми за дипломски труд/завршен
испит на Машински факултет за учебната 2015/2016 година.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Душко Киров под наслов „Трошоци за квалитет во
производните организации“.
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–– Одлука за замена на член - соработник на Наставно-научен совет на
Машинскиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, за
нов член се именува асс.м-р Љубица Стефановска Цераволо.
–– Одлука за измена на Одлука дел.бр. 2202-76/6 од 18.9.2015 година
за утврдување на составот на Наставно-научниот совет, за зимскиот
семестар во учебната 2015/2016 година на Машински факултет.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Мишко Џидров во
период од 27.10.2015 год. до 30.10.2015 година поради присуство
на состанок од проектот CRAYON’s како дел од Erasmus+ KA2 –
Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, кој ќе
одржи во Валенсија, Шпанија.
–– Одлука за активирање на студии на студентот Никола Арсовски.
–– Одлука за мирување на студиите на студентот Александра
Атанасовска.
–– Одлука за промена на статусот на студент Христијан Иванов од
редовен во вонреден.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Марјан Велиновски под наслов „Карактеристики на
хидраулични електромагнетни распределители“, за ментор е одреден
доц. д-р Сашко Димитров.
–– Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1005-27/26 од
5.10.2015 година од Валерија Стојковска.
–– Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1005-27/25 од
5.10.2015 година од Јанко Цветинов.
–– Одлука за признавање на испити за студент Николчо Петров.
–– Одлука за признавање на испити за студент Бојан Јовановски.
–– Одлука за признавање на испити за студент Горан Ѓорѓиевски.
–– Одлука за признавање на испити за студент Горан Марков.
––
Дневен ред на 37-та седница на ННС одржана на 21.10.2015 г.
–– Усвојување на записникот од 36-тата на ННС на Машински факултет.
1. Донесување Одлука проф. д-р Зоран Димитровски да го преземе
предметот Современи транспорни системи кој се слуша во 7 семестар
на студиска програма ТОЛ (четиригодишни студии) задолжителен
предмет, кредити 6, часови 2+2+1.
2. Донесување Одлука за преземање на преостанати обврски за
предметот Современи транспортни системи.
3. Одлука за изменување и дополнување на Одлука бр. 2202-70/5
од 21.8.2015 година за покриеноста на наставата на прв циклус на
студии за летен семестар за учебната 2015/2016 година на Машински
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
4. Донесување Одлука по извештај од рецензенска комисија за
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

оцена на магистерскиот труд под наслов „Трошоци за квалитет во
производните организации“ од кандидат Душко Киров.
Иницијатива за ангажирање на најдобрите двајца-тројца студенти од
трета година во наставата како демонстратори по стручните предмети
– Струмица и Штип.
Иницијатива за посета на студенти од Машинскиот факултет на
Саемот за роботика во Белград и на Саемот – Нови Сад 2016, кои
се одржуваат во ист период на годината – мај, за најдобрите тројца
студенти од втора, трета и четврта година по градови.
Иницијатива за спроведување на анкета на студентите на Машински
факултет, каква студиска програма треба да се изготви за
акредитација.
Барања од вработени на Машински факултет – Виница.
Информација за закачен материјали од предавања и вежби на е-учење.
Потребна техника и услови за одржување на наставата.
Донесување Одлука за измена Одлука бр.2702-63/16 од 9.10.2013 г.
за формирање на комисија за проверка на постојните учебници од
македонски автори кои се користат на Машински факултет.

Донесени одлуки на 37-та седница
–– Одлука за формирање на комисии за предмети за кои беше ангажиран
доц. д-р Златко Соврески.
–– Одлука за измена и дополнување на Одлуката 2202-70/5 од 21.8.2015
за покриеност на наставата за прв циклус на студии за учебната
2015/2016 година во делот на летниот семестар.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Душко Киров под
наслов: „Трошоци за квалитет во производните организиции“.
–– Предлог-одлука за посета на Меѓународниот саем за техника –
Белград и Саем за земјоделство – Нови Сад од страна на студентите.
–– Одлука за формирање на работна група која ќе ја координира
работата во врска со рекламирањето на Машинскиот факултет за
учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум по предметот
Обработка со режење и пластична деформација.
–– Одлука за измена на Одлука бр.2702-63/16 од 9.10.2013 г. за
формирање на комисија за проверка на постојните учебници од
македонски автори кои се користат на Машински факултет.
Дневен ред на 38-та седница на ННС одржана на 5.2.2016 г.
–– Усвојување на записникот од 37-та на ННС на Машински факултет.
1. Донесување Одлука за утврдување на членови на ННС за летен
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2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

семестар 2015/2016 година на Машински факултет.
Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците за 2016 година на Машински
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Донесување Одлука за формирање на работна група за изготвување
студиски програми на Машински факултет кои ќе бидат дадени на
акредитација.
Донесување Одлука за усвојување на план за теренска настава на
студентите на Машински факултет за летен семестар 2015/2016
година.
Донесување Одлука за формирање на комисии за полагање на испити
по четврти пат за студентите на Машински факултет.
Донесување Одлука за усвојување на рецензија на ракописот
„Практикум по обработка со режење и пластична деформација“ од
доц. д-р Славчо Цветков, објавена во Универзитетски билтен бр.161
од 30.12.2015 г.
Донесување Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Збирка
решени задачи по машински елементи“ од проф. д-р Симеон Симеонов,
објавена во Универзитетски билтен бр.161 од 30.12.2015 г.
Барања од студенти на прв циклус.

Донесени одлуки на 38-та седница
–– Одлука за утврдување на членови на ННС за летен семестар во
учебната 2015/2016 година на Машински факултет.
–– Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците за 2016 година на Машински факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за формирање на работна група за изготвување на студиски
програми на Машински факултет кои ќе бидат дадени на акредитација.
–– Одлука за организирање на превоз на релација Струмица-ШтипСкопје-Штип-Струмица за студенти од трета и четврта година
на студиските програми Транспорт, организација и логистика –
Струмица.
–– Одлука за формирање на комисии за полагање на испити по четврти
пат за студентите на Машински факултет.
–– Одлука за усвојување на рецензијата за ракописот „Практикум по
обработка со режење и пластична деформација“ од авторот доц. д-р
Славчо Цветков.
–– Одлука за усвојување на рецензијата за ракописот „Збирка решени
задачи по машински елементи“ од авторот проф. д-р Симеон
Симеонов.
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–– Одлука за активирање на студии на студентот Оливер Наунов.
–– Одлука за активирање на студии на студентот Станко Глигоров.
–– Одлука за промена на статусот на студент Дарко Ристов од редовен
во вонреден.
–– Одлука за признавање на испити на студент Горан Марков.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа од
студентот Моника Јовановска под наслов „Современи информациони
системи – пример на ERP систем во АД Винка Виница“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Пецо Кузманов под наслов „Теоретски основи и
конструкција на разводните механизми кај моторите со внатрешно
согорување“.
––
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дневен ред на 39-тата седница на ННС одржана на 9.3.2016 г.
Усвојување на записникот од 38-та на ННС на Машински факултет.
Донесување Одлука за утврдување на бројот на студенти за запишување
на прв циклус на студии за учебната 2016/2017 година на Машински
факултет.
Донесување Одлука за утврдување на бројот на студенти за запишување
на втор циклус на студии за учебната 2016/2017 година на Машински
факултет.
Донесување Одлука за назначување на одговорни лица за организирање
на посета на Саемот за техника во Белград 2016/2017 година.
Донесување Одлука за комисија за потпишување на пријави на
студенти по предметот Математика 1.
Иницијатива за формирање на Центар за нови технологии во
процесното машинство, со кофинансирање од Министерството за
образование и наука.
Информирање за одржување на средби на студентите со деканот на
Машински факултет.
Информирање за спроведување на годишните анкети за сите вработени
на Машински факултет.
Барање од вработени.
Барања од студенти на прв циклус.

Донесени одлуки на 39-тата седница
–– Одлука за утврдување на бројот на студенти за запишување на прв
циклус студии за учебната 2016/2017 година на Машински факултет.
–– Одлука за утврдување на бројот на студенти за запишување на втор
циклус студии во учебната 2016/2017 година на Машински факултет.
–– Одлука за назначување на одговорни лица за организирање на посета
на Саем на техника во Белград.
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–– Одлука за формирање на комисија за потпишување на пријави по
предмет Математика.
–– Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на проф.
д-р Зоран Димитровски.
–– Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство на доц.
д-р Сашко Димитров.
–– Одлука за мирување на студии на студентот Стефан Новановиќ.
–– Одлука за промена на статусот од редовен во вонреден на студент
Викторија Тодосовска.
–– Одлука за промена на статусот од редовен во вонреден на студент
Томе Илиевски.
–– Одлука за признавање на испити на студент Димитар Гоцевски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Александар Божиновски под наслов: „Намалување на
габаритот на дизел мотори“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломска работа
од студентот Влатко Краљевски под наслов „Транспортер за лента“.
Дневен ред на 40-та седница на ННС одржана на 25.3.2016 г.
–– Усвојување на записникот од 39-тата на ННС на Машински факултет.
1. Донесување Одлука за усвојување на студиски програми на Машински
факултет кои ќе бидат дадени на акредитација.
2. Донесување Одлука за избор на членови на комисија за самоевалуација
на Машински факултет.
3. Барање од вработени.
4. Барања од студенти на прв циклус.
Донесени одлуки на 40-тата седница
–– Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на студиската
програма Производно машинство на прв циклус студии на Машински
факултет.
–– Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на студиската
програма Индустриско инженерство на прв циклус на студии на
Машински факултет.
–– Одлука за избор на членови на комисија за самоевалуација на
Машински факултет.
Дневен ред на 41-та седница на ННС одржана на 28.3.2016 г.
1. Разгледување на можност за формирање обезбедување на опрема за
технички кабинет на Машински факултет.
2. Разгледување на можност за поднесување на барање за обезбедување
на канцеларија на Кампус 2 за технички персонал на Машински
факултет.

261

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

––
1.
2.
3.
4.

Дневен ред на 42-та седница на ННС одржана на 8.4.2016 г.
Усвојување на записниците од 40-тата и 41-та седница на ННС на
Машински факултет.
Донесување Одлука модулите да бидат студиски програми на
Машински факултет кои ќе бидат дадени на акредитација.
Информација од Работната група за спроведените активности по
средните школи за промоција на Машинскиот факултет при УГДШтип.
Следни активности кои се планирани за промоција на Машинскиот
факултет.
Барања од студенти на прв циклус.

Дневен ред на 43-та седница на ННС одржана на 20.4.2016 г.
1. Донесување Одлука за давање на согласност за аплицирање на проект
со наслов Balkan Accelerator.
2. Донесување Одлука за формирање на комисија за упис на студенти на прв
циклус на Машински факултет за учебната 2016/2017 година.
3. Барања од студенти.
Донесени одлуки на 43-тата седница
–– Одлука за давање на согласност за аплицирање на проект со наслов
Balkan Accelerator.
–– Одлука за формирање Конкурсна комисија, за упис на студенти на
прв циклус студии на Машински факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2016/2017 година.
Дневен ред на 44-та седница на ННС одржана на 25.4.2016 г.
1. Донесување Одлука за формирање на комисии по предмети за летен
семестар 2015/2016 година на студиските програми на Машински
факултет.
2. Извештаи од наставниците за спроведената теренска настава на
студентите на Машински факултет.
3. Организација околу посетата на Меѓународен саем за техника
– Белград и Саем за земјоделство – Нови Сад на студентите од
Машински факултет.
4. Барања од вработени.
Донесени одлуки на 44-тата седница
–– Одлука за формирање на комисии по предмети за летен семестар во
учебната 2015/2016 година.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Славчо Цветков во
период од 15.5.2016 год. до 18.5.2016 година поради придружба на
студентите од Машински факултет за посета на Меѓународен саем на
техника – Белград и Саем за земјоделство – Нови Сад.
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–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Сашко Димитров во
период од 15.5.2016 год. до 18.5.2016 година поради придружба на
студентите од Машински факултет за посета на Меѓународен саем на
техника – Белград и Саем за земјоделство – Нови Сад.
–– Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Зоран Димитровски
во период од 15.5.2016 год. до 18.5.2016 година поради придружба на
студентите од Машински факултет за посета на Меѓународен саем на
техника – Белград и Саем за земјоделство – Нови Сад.
Дневен ред на 45-та седница на ННС одржана на 13.5.2016 г.
–– Усвојување на записниците од 42-та, 43-тата и 44-тата седница на
ННС на Машински факултет.
1. Донесување Одлука за покриеност на настава за прв циклус студии
зимски и летен семестар за учебна 2016/2017 година на Машински
факултет.
2. Донесување Одлука за покриеност на настава за втор циклус студии
зимски и летен семестар за учебна 2016/2017 година на Машински
факултет
3. Информација од Работната група за спроведените активности,за
презентација на Машински факултет при УГД-Штип по средните
училишта.
4. Барање од вработени.
5. Барање од студенти.
Донесени одлуки на 45-тата седница
–– Одлука за покриеност на наставата за прв циклус студии за учебната
2016/2017 година на Машински факултет.
–– Одлука за покриеност на наставата за втор циклус студии за учебната
2016/2017 година на Машински факултет.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Владимир Величков под наслов „Моделирање на процесот
на согорување кај бензинските мотори“.
–– Одлука за признавање на испити на студент Лазо Тојтов.
Дневен ред на 46-тата седница на ННС одржана на 23.5.2016 г.
1. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област производно
машинство, технологии и системи на Машинскиот факултет.
Донесени одлуки на 46-тата седница
–– Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник
во сите звања за наставно-научна област производно машинство,
технологии и системи на Машински факултет.
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––
1.
2.
3.

Дневен ред на 47-та седница на ННС одржана на 30.5.2016 г.
Усвојување на записниците од 45-тата и 46-тата на ННС на Машински
факултет.
Донесување Одлука за усвојување на елаборати за акредитација на
студиски програми од втор циклус на Машински факултет.
Барање од вработени.
Барања од студенти на прв циклус.

Донесени одлуки на 47-та седница
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Проектирање на производни системи 120 ЕКТС на втор
циклус на студии на Машински факултет.
–– Одлука за одобрување на Барањето за отсуство (Барселона, Шпанија)
дел бр. 0801-2/10 од 27.5.2016 на проф. д-р Зоран Димитровски.
–– Одлука за одобрување на Барањето за отсуство (Барселона, Шпанија)
дел бр. 0801-2/11 од 27.5.2016 на доц. д-р Сашко Димитров.
–– Одлука за одобрување на Барањето за отсуство (Казанлак, Р.Бугарија)
дел бр. 0801-2/12 од 27.5.2016 на доц. д-р Сашко Димитров.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд со
наслов „Проектирање на технолошки процес за изработка на главина
со програмирање на процесот стружење“ од кандидат Виолета
Крчева.
––
1.

2.

3.
4.
5.
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Дневен ред на 48-та седница на ННС одржана на 20.6.2016 г.
Усвојување на записникот од 47-та седница на ННС на Машински
факултет.
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
Конкурс објавен на 28.5.2016 година во дневните весници „Нова
Македонија“ и „Коха“ за избор на еден наставник во сите звања
за наставно-научна област производно машинство, технологии и
системи на Машинскиот факултет.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научна област
Производно машинство, технологии и системи на Машинскиот
факултет, според Конкурс објавен на 28.5.2016 година во дневните
весници „Нова Македонија“ и „Коха“.
Донесување Одлука за измена на Одлука за формирање на уписна
комисија за прв циклус студии за учебната 2016/2017 година на
Машински факултет.
Барање од вработени.
Барања од студенти на прв циклус.

Годишен извештај

1.

2.
3.

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

––
1.

2.
3.

Донесени одлуки на 48-та седница
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс
на ден 28.5.2016 година во дневните весници „Нова Македонија“ и
„Коха“ за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научна
област производно машинство, технологии и системи на Машинскиот
факултет.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научна област производно
машинство, технологии и системи на Машинскиот факултет.
Одлука за измена и дополнување на Одлука дел. бр. 2202-57/3 од
20.4.2016 година за формирање на комисија за упис на студенти на
прв циклус студии на Машински факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2016/2017 година.
Одлука за одобрување на Барањето за отсуство (Скопје) дел бр.
0801-2/13 од 15.6.2016 на доц. д-р Мишко Џидров.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд со
наслов „Пресметка на транспортер со лента за растресита руда“ од
кандидат Ивана Митева.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд со
наслов „Термоенергетска постројка на цврсто гориво“ од кандидат
Маја Цветкоска.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд со
наслов „Одржување на хеликоптерски мотори“ од кандидат Марјан
Накевски.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд со
наслов „Современи транспортни технологии“ од кандидат Павлинка
Бачева.
Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1005-27/2 од
6.6.2016 година од Владимир Андреевски за враќање на вишок
уплатени средства.
Дневен ред на 49-та седница на ННС одржана на 2.9.2016 г.
Усвојување на записникот од 48-та седница на ННС на Машински
факултет.
Донесување Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден
наставник во насловно звање доцент/вонреден професор за наставнонаучните области машински материјали и преработка на метали во
течна состојба.
Донесување Одлука за измена и дополнување на покриеноста за
настава за прв циклус студии за учебната 2016/2017 година (зимски и
летен семестар).
Донесување Одлука за ангажирање на д-р Братица Темелковска како
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стручњак од пракса на Машински факултет.
4. Барања од вработени.
5. Барања од студенти на прв циклус.
Донесени одлуки на 49-та седница
–– Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во
насловно звање вонреден професор за наставно-научните области
машински материјали и преработка на метали во течна состојба.
–– Одлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 2202-59/3 од
13.5.2016 година за покриеноста на наставата за прв циклус студии
(зимски и летен семестар) за учебната 2016/2017 година на Машински
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за ангажирање на д-р Братица Темелковска како стручњак од
пракса на Машински факултет.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум по предметот
Проектен менаџмент од авторот доц. д-р Мишко Џидров.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 22/7 од 23.8.2016
година поднесено од Маријана Ступар.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 22/4 од 15.8.2016
година поднесено од Гоце Стоилков.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 22/6 од 19.8.2016
година поднесено од Златко Јованов.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 22/5 од 17.8.2016
година поднесено од Мартин Стефановски.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/8 од 31.8.2016 година
од студент Александар Ристов за мирување на студиите.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-22/9 од 2.9.2016 година
од студент Александар Симов за мирување на студиите.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр.1005-15/1 од 23.5.2016 година
од студент Катерина Крстова.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-15/3 од 23.5.2016 година
од студент Кристина Тасева.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-15/2 од 23.5.2016 година
од студент Мери Јанева.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-17/6 од 31.8.2016 година
од Ацко Арсовски.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр.1005-14/2 од 30.8.2016 година
и бр.1005-17/5 од 30.8.2016 година од Златко Попов.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-17/3 од 16.8.2016 година
и бр. 1005-14/1 од 16.8.2016 година од Роберт Смилевски.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-23/9 од 24.8.2016 г. од
студент Владимир Алагогев.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-23/8 од 23.8.2016 г. од
студент Даниел Иванов.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-23/7 од 19.8.2016 г. од
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студент Златко Јованов.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-23/10 од 30.8.2016 г. од
студент Марјан Стоев.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-23/5 од 1.7.2016 г. од
студент Роберта Јованова.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1505-23/6 од 1.7.2016 г. од
студент Светлана Темелкова.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд со
наслов „Производство и употреба на палети во јавниот транспорт на
стоки“ од кандидат Елена Јанева.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
со наслов „Дијагностика и одржување на мануелни и автоматски
менувачи за патнички возила“ од кандидат Ќети Танчева.
–– Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1005-10/1 од
6.6.2016 година од Иван Христов за враќање на вишок уплатени
средства.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНИТЕ
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014

Вкупно
пријавени
29

5

6

13
44,83

11
37,93

5

6

22
62,86

6
17,14

ОЦЕНКА
7
8
2
6,90

2
6,90

9

10

1
3,45

0
0,00

9

10

1
2,86

1
2,86

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014

Вкупно
пријавени
35

ОЦЕНКА
7
8
3
8,57

2
5,71

Февруарска прва сесија, 2015

Вкупно
пријавени
288

5

6

76
26,39

62
21,53

ОЦЕНКА
7
8
55
19,10

33
11,46

9

10

28
9,72

34
11,81

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
16
55,17

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
13
37,14

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
212
73,61
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Февруарска втора сесија, 2015

Вкупно
пријавени
336

5

6

153
45,54

67
19,94

ОЦЕНКА
7
8
57
16,96

32
9,52

9

10

12
3,57

15
4,46

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
128

5

6

72
56,25

39
30,47

ОЦЕНКА
7
8
9
7,03

4
3,13

Јунска прва испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
242

5

6

47
19,42

58
23,97

5

6

184
51,83

62
17,46

ОЦЕНКА
7
8
39
16,12

37
15,29

Јунска втора испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
355

ОЦЕНКА
7
8
42
11,83

30
8,45

Августовска испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
156

5

6

78
50,00

58
37,18

ОЦЕНКА
7
8
10
6,41

3
1,92

9

10

4
3,13

0
0,00

9

29
32
11,98 13,22

9

10

26
7,32

11
3,10

9

10

4
2,56

3
1,92

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015

Вкупно
пријавени
88
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5

6

43
48,86

32
36,36

ОЦЕНКА
7
8
6
6,82

3
3,41

10

9

10

2
2,27

2
2,27

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
183
54,46

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
56
43,75

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
195
80,58

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
171
48,17

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
78
50,00

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
45
51,14

Годишен извештај

Техничка опременост
–– Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на
факултетот
1. Име на лабораторија

Р.бр.

Вид на опрема

Количина

1

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

16

2. Име на предавална

Р.бр.

Вид на опрема

Количина

1

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

9
17
1
10
20
1

2

3. Име на амфитеатар

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.Кожна фотелја
8.Работно биро
9.Компјутерски сегмент
10.Орман со дрвени врати
11.Клуб маса
12.Столови за странки
13.Скенер
Професори - 1. Работно биро
2. Кожни фотелји
3. Подвиж. касета со 3 фиоки
4. Циско ИП телефон
5. Ормар со дрвени врати

Количина
2
1
2
1
2
1
8
2
1
2
1
2
1
4
4
4
4
4
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3.

Асистенти - 1. Работно биро
2. Компјутер еспримо
3. Циско ИП телефон
4. Орман со дрвени врати
5. Подвижни касетети со 3 фиоки
6. Клуб маса
7. Столова за странки

5
7
6
5
5
1
2

Просторни услови
Факултетот располага со две (2) предавални и една компјутерска
лабораторија, во која се изведуваат предавања и вежби од предметот
Информатика и програмата AUTO CAD, CAD технологија.
Вкупна бруто површина
Р.б. Просторија

Бр. на места
ознака

1.

Училница 1

У1

17

2.

Училница 2

У2

20

3.

Уцилница 3
\
Кабинет по
9.
И1
информатика
Вкупен број места
Вкупна нето површина

\
31
68

м2
14
26
36
76
76

Каде се наоѓа
просторијата
Административна зграда
на „Телеком“ - Виница
Административна зграда
на „Телеком“ - Виница
Административна зграда
на „Tелеком “ - Виница

–– Реновирање, адаптација и санација на просториите
Просторните услови на Факултетот се реновирани и санирани.
Издавачка дејност (зборници, книги)
Литература издадена од наставничкиот кадар на факултетот:
1. Збирка решени задачи по предметот Машински елементи од д-р
Симеон Симеонов, вонреден професор на Машински факултет.
2. Практикум по предметот Проектен менаџмент од д-р Мишко Џидров,
доцент на Машински факултет.
3. Практикум по „Обработка со режење и пластична деформација“ од
д-р Славчо Цветков вонреден професор на Машински факултет.
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2016 - 2017

2014 - 2016

2015

2015 - 2016

2015

Датум
од-до

Проект финансиран од ЕУ (European Union)

Twinning contract: Developing cooperation between higher
education institutions, the private sector and relevant public
bodies (MK 13 IB SO 01)

Проект финансиран од страна на Универзитет „Гоце
Делчев”

Примена на Mетодата на конечни елементи при
пресметка на чиниести пружини на фрикциони спојки кај
моторните возила

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

CRAYON’s – (CReativity in Action to promote YOung
eNtrepreneurShip)

Проект финансиран од страна на Универзитет „Гоце
Делчев”

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

Проект финансиран од страна на Технички универзитетСофија

Анализа и синтеза на редукциони вентили

Наслов на проектот

Истражувачи
За компонента 1: доц. д-р
Мишко Џидров, проф. д-р Кирил
Барбареев

Истражувачи:
-проф. Мишко Џидров, УГД
Главен истражувач:
-проф Симеон Симеонов
Истражувачи:
-проф. Дејан Мираковски
-проф. Петар Симоновски
-доц. Славчо Цветков
-асс.м-р Марија Чекеровска
-м-р Сашко Милев

Главен истражувач:
Laura Uixera Cotano, University of
Valencia and the Polytechnic University
of Valencia

Истражувачи:
д-р Славчо Цветков
д-р Мишко Џидров
д-р Сашко Димитров
д-р Златко Соврески
д-р Светлана Јакимовска
м-р Теодора Стојанова

Главен истражувач:
д-р Зоран Димитровски

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

Позиција

-

Главната цел на проектот е да се подобри квалитетот на
високото образование во Р. Македонија со подобрување
на врската помеѓу високото образование и пазарот на
труд

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

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®)

Имајќи предвид дека Република Македонија како земја
кандидат е обврзана да ги хармонизира своите прописи,
основна цел на овој проект е разработување на методологија
и имплементација на стандардите за инспекција на машините
и опремата за апликација на пестициди со што директно ќе
се влијае врз здравјето на луѓето, животните, растенијата и
заштита на животната средина

Развој на математички модел за симулација на работата на
редукционите вентили, експериментално потврдување на
статичките и динамичките карактеристики на овие вентили

Опис на активностите во тек на проектот

Годишен извештај

Научноистражувачка работа (проекти)
Домашни/меѓународни проекти
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Објавени трудови
Во текот на учебната 2015/2016 година наставничкиот кадар на
Машински факултет има објавено и презентирано поголем број на научни
трудови, во земјава така и надвор од неа.
–– Danev, Darko and Simeonov, Simeon and Jordanovska, Vase (2016) Impact
of basalt based thread linings on the tribological parameters of the clutch
linings for motor vehicles. Tehnički vjesnik / Technical Gazette, Trg Ivane
Brlić-Mažuranić 2, 35000 Slavonski Brod, 23 (4). pp. 1227-1232. ISSN
1848-6339 (Online).
–– Simeonov, Simeon and Cvetkov, Slavco and Dzidrov, Misko and Sovreski,
Zlatko and Dimitrov, Sasko (2016) Dynamic Strain of Diaphragm Spring
on Vehicles Friction Clutches Depending on the Spring Angle. International
Journal of Scientific & Engineering Research, 7 (4). pp. 1448-1452. ISSN
2229-5518.
–– Simeonov, Simeon and Cvetkov, Slavco and Sovreski, Zlatko and Dzidrov,
Misko and Dimitrov, Sasko (2015) Impact of graphite and sooton the
tribological parameters of the friction lining for the motor vehicles
clutches. Годишник на висше училище по телекомуникации и пощи, 1
(1). pp. 25-29. ISSN 2367-8437.
–– Dimitrovski Z., Dimitrov S., Cvetkov S., Jakimovska S. (2016) An
overview of the pesticide application equipment in Ovcepole region
in Republic of Macedonia, 6th european workshop on standardised
procedure for the inspection of sprayers in Europe, Barcelona.
–– Dimitrovski Z., Dimitrov S., Cvetkov S.(2016). Operativni i vizuelni
nedostatci mašina i opreme za aplikaciju pesticida u Svetinikolskoj
opštini, XVIII Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem, Aktuelni
problemi mehanizacije poljoprivrede, Beograd.
–– Dimitrovski Z., Dimitrov S., Cvetkov S. (2016) Stanje mašina i opreme za
aplikaciju pesticida u Štipskom regionu i mogučnost primene evropskog
standarda en 13790, Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede,
Beograd.
–– Dimitrovski Z., Kukutanov R., (2016) Mere zaštite pri eksploataciji
mašina i opreme za aplikaciju pesticida, Unapređenje sistema zaštite na
radu, Tara, R. Srbija.
–– Коста Глигоревић, Мићо В. Ољача, Душан Радојичић, Зоран
Димитровски, Милорад Ђокић, (2016), Техничке мере за смањење
броја несрећа са учешћем пољопривредних машина, Унапреџење
система заштите на раду, Тара, Р. Србија.
–– Stefanovska Ceravolo, Ljubica and Polenakovik, Radmil (2016)
Generations of innovation models and their characteristics – towards
creating a new innovation model. In: IN-TECH International Conference
On Innovative Technologies, 06-08 Sept 2016, Prague, Czech Republic.
–– Stefanovska Ceravolo, Ljubica and Polenakovik, Radmil and Dzidrov,
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Misko (2016) Summary of innovation models on a company level
– creating a framework for an innovation model that will increase a
company’s innovation activity. In: International Scientific Congress
Machines Technologies Materials, 14-17 Sept 2016, Varna, Bulgaria.
–– Stefanovska Ceravolo, Ljubica and Polenakovik, Radmil and Dzidrov,
Misko (2016) Summary of innovation models on a company level
– creating a framework for an innovation model that will increase a
company’s innovation activity. International Scientific Journal Science
Business Society, 1 (6). pp. 22-26. ISSN 2367-8380.
Нови избори на наставнички и соработнички кадар
–– Избор/реизбор во звања на наставничкиот и соработничкиот кадар

Р.бр Име и презиме
1

Љубица Стефановска
Цераволо

Звање

Област

аистент

Анализа и мерење на
работата и времето

Избор/
реизбор

избор

Други активности
Печатење на информатори
–– Информатор за студентите за учебната 2015/2016 година за студиските
програми Производно машинство, Транспорт, организација и
логистика.
Учество на когреси, семинари на вработените на факултетот
–– Мишко Џидров, учество во избор на претприемач на годината
2015, 18.12.2015 г. Александар Палас, Скопје, главни организатори:
Македонска развојна фондација, Сојуз на стопански комори.
Покровител и организатор: Министерство за економија, коорганизатор
Национален центар за развој на иновации и претприемничко учење.
–– Мишко Џидров, учество на семинар за квалитет во високото
образование со наслов “National Strategy, Institutional Development
and Stakeholder Influence”, кој се одржа на Факултетот на Југоисточна
Европа во Тетово, во јуни 2016 год.
–– Мишко Џидров, Втор CRAYON’S состанок во Скопје, Македонија,
22 – 24 јуни 2016 г., дел од проектот CRAYON’s (број: 2015‐1‐ES01‐
KA203‐016056).
–– Мишко Џидров, член на Организациски одбор на Меѓународна
конференција VII Balkan and Black Sea Conference, Days of Clusters
2016, Охрид, Македонија.
–– Зоран Димитровски, Посета на Земјоделски факултет во Осиек,
Р. Хрватска во врска со проектот: Воведување на нови стандарди за
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задолжителна инспекција ма машините и опремата за апликација на
пестициди.
Зоран Димитровски, Посета на Саемот за земјоделие и земјоделски
машини во Нови Сад и саемот за техника во Белград.
Зоран Димитровски, Посета на саемот Технома во Скопје.
Зоран Димитровски, XVIII Naučno stručni skup sa međunarodnim
učešćem, Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede 2016. Beograd.
Зоран Димитровски, 6th european workshop on standardised
procedure for the inspection of sprayers in Europe, 2016 Barcelona.
Љубица Стефановска Цераволо, Обука за интерен аудитор по
Системи за менаџмент со квалитет согласно со Европскиот стандард
EN ISO 9001:2015, број на лиценца CIB/109/16-010, издадена од
страна на Certification and Inspection Bulgaria во Скопје, март 2016
год.
Љубица Стефановска Цераволо, учество на индустриска
работилница со наслов “What can mathematicians do for you?”
организирана од Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (COST
Action TD1409: Mathematics for Industry Action, European Cooperation
in Science and Technology; Mi-Net) во Штип, април 2016 год.
Љубица Стефановска Цераволо, учество на работилница за
иновации „Регионални иновациски стратегии“ во организација на
Министерството за локална самоуправа на Република Македонија и
Фондот за иновации и технолошки развој на 8.4.2016 година, во Јавна
соба за дизајн и иновации во Скопје.
Љубица Стефановска Цераволо, учество на семинар за квалитет
во високото образование со наслов “National Strategy, Institutional
Development and Stakeholder Influence”, кој се одржа на Факултетот
на Југоисточна Европа во Тетово, во јуни 2016 год.
Љубица Стефановска Цераволо, учество на Меѓународна
конференција со труд (постер презентација)IN-TECH International
Conference On Innovative Technologies, 6-8 септември 2016, Прага,
Република Чешка.
Љубица Стефановска Цераволо, учество на Меѓународна
конференција со труд (постер презентација) International Scientific
Congress Machines Technologies Materials, 14-17 септември 2016,
Варна, Бугарија.
Славчо Цветков, посета на Саемот за земјоделие и земјоделски
машини во Нови Сад и Саемот за техника во Белград.
Славчо Цветков, Посета на саемот Технома во Скопје.
Сашко Димитров, 6th european workshop on standardised procedure
for the inspection of sprayers in Europe, 2016 Barcelona.
Сашко Димитров, Годишна научна конференција во организација

Годишен извештај

на Универзитетот во Русе, Р. Бугарија, со трудот Analyses of the
flowing process in short length sharp edge orifices.
Водење на книга за посета на странци на единицата
Патување на вработени во странство
–– Мишко Џидров, присуство на состанок од проектот CRAYON’s како
дел од Erasmus+ KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of
Good Practices, кој ќе одржи во Валенсија, Шпанија, октомври 2015.
–– Сашко Димитров, учество на работилница организирана преку
институтот Џулиус – Кун од Германија која се однесува на
стандардизираните процедури за инспекција на машините за
апликација на пестициди и се одржува во Барселона, Шпанија,
септември 2016.
–– Сашко Димитров, посета на Меѓународен саем на техника – Белград
и Саем за земјоделство – Нови Сад, мај 2016.
–– Сашко Димитров, посета на Земјоделскиот факултет во Осиек,
Република Хрватска, во склоп на активностите поврзани со проектот
„Воведување на нови стандарди за задолжителна инспекција на
машините и опремата за апликација на пестициди“, април 2016.
–– Славчо Цветков, посета на Меѓународен саем на техника – Белград
и Саем за земјоделство – Нови Сад, мај 2016.
–– Зоран Димитровски, учество на работилница организирана
преку институтот Џулиус – Кун од Германија која се однесува
на стандардизираните процедури за инспекција на машините за
апликација на пестициди и се одржува во Барселона, Шпанија,
септември 2016.
–– Зоран Димитровски, посета на Меѓународен саем на техника –
Белград и Саем за земјоделство – Нови Сад, мај 2016.
–– Зоран Димитровски, посета на Земјоделскиот факултет во Осиек,
Република Хрватска, во склоп на активностите поврзани со проектот
„Воведување на нови стандарди за задолжителна инспекција на
машините и опремата за апликација на пестициди“, април 2016.
–– Зоран Димитровски, учество на Вториот интернационален
симпозиум за земјоделско инженерство кој ќе се одржи во Белград,
Р.Србија.
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ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ
Вовед
Извештајот за работата на деканот на Правен факултет за периодот
од 15 септември 2015 до 15 септември 2016 година претставува сумирање
на резултатите и осврт на реализираните цели и задачи кои произлегуваат
од стратегијата за развој на факултетот.
–– Формирање на факултетот
Правниот факултет е основан со Закон за основање на државен
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип (Сл.весник на РМ бр.40 од 30.3.2007
година) и согласно со чл.114 од Статутот на УГД – Штип е редовна членка
на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
–– Организациона поставеност на факултетот
Наставно-научен совет
Наставно-научниот совет е стручен орган и орган на управување на
Факултетот. Наставно-научниот совет го сочинуваат 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 година 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 Наставно-научниот
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 Наставнонаучниот совет дел.бр.1602-108/7 од 2.7.2013 год. е избрана доц. д-р Борка
Тушевска.
Наставно-научниот совет на Правен факултет со Одлука дел бр.1102237/2 од 17.9.2015 година за продекан на Правен факултет е избрана доц.
д-р Олга Кошевалиска.
Наставно-научниот совет на Правен факултет со Одлука дел
бр.1102-166/4 од 12.9.2016 година за продекан за замена на доц. д-р Олга
Кошевалиска на Правен факултет е избрана доц. д-р Борка Тушевска.
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Структура
–– Број на вработени - наставници, соработници, административен кадар
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Презиме и име

13.
14.

Д-р Ананиев Јован
Д-р Беловски Војо
Д-р Камбовски Игор
Д-р Денкова Јадранка
Д-р Мајхошев Андон
Д-р Стојановски Страшко
Д-р Тушевска Борка
Д-р Џамтоска Здравковска
Сузана
Д-р Кошевалиска Олга
Д-р Маролов Дејан
Д-р Мишева Кристина
Д-р Никодиновска
Крстевска Ана
Д-р Амповска Марија
Д-р Апасиев Димитар

15.

М-р Максимова Елена

16.

Д-р Витларов Тодор

17.

Д-р Нанев Лазар

18.

Д-р Илиевски Јован

19.

Д-р Попоска Жанета

20.

Д-р Андоновски Јован

21.

Медарска Апостолова
Љубица

22.

Алчинова Маргарета

8.
9.
10.
11.
12.

Во
редовен
работен
однос

Звање
ред. професор
ред. професор
ред. професор
ред. професор
ред. професор
ред. професор
доцент
доцент

да
да
да
да
да
да
да
да

доцент
доцент
доцент
доцент

да
да
да
да

доцент
доцент
асис.
докторанд
насловен
вонреден
професор
насловен
вонреден
професор
насловен
доцент
насловен
доцент
насловен
доцент
секретар

да
да
да

технички
секретар

/

Со договор
за
ангажирање

да
/

да

/

да

/

Да

/

да

да

/

да

/
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23.

24.

25.

Максимова Мирјана

Ронкова Невенка

Удовалиева Аница

реф.на
студентски
прашања Kочани
реф.на
студентски
прашања
-Штип
реф.на
студентски
прашања
-Струмица

да

/

да

/

да

/

Катедри
Катедра по политички и правно-политички науки (раководител на
катедрата e проф. д-р Јадранка Денкова)
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната
дејност во сферата на државата, општеството, правните и политичките
теории, процесите на управување, човековите права историскиот развој
на категориите држава и право и општествените и политичките системи.
Центар за правно-политички истражувања
Извештај за работата на Центарот за правно-политички
истражувања
- 19 nоември 2015 година. Во Свечената сала на Правниот
факултет во Штип се одржа Трибина „ВЛИЈАНИЕ НА СТЕРЕОТИПИТЕ
ЗА ПОЈАВА НА ДИСКРИМИНАЦИЈА, ГОВОР НА ОМРАЗА И
КРИМИНАЛ ОД ОМРАЗА“. На Трибината се презентирани резултатите
од истражување спроведено во текот на 2015 година од Центар за правнополитички истражувања при Правниот факултет на Универзитетот
„Гоце Делчев“-Штип, во соработка со Правниот факултет „Јустинијан
Први“- Скопје и Правниот факултет при државниот Универзитет во
Тетово, поддржани од Мисијата на ОБСЕ во Скопје. На Трибината свои
излагања имаа доц. д-р Страшко Стојановски од Правниот факултет на
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, доц. д-р Лазар Јовевски од Правниот
факултет „Јустинијан Први“ - Скопје; проф. д-р Јован Ананиев, декан
на Правниот факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, како и
доц. д-р Жанета Попоска, од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, како и Елена
Ѓоргоновска-Маневска, заменик-народен правобранител на Република
Македонија. Исто така, во делот на презентацијата на резултатите од
истражувањето, збор имаа и студентите на Правниот факултет во Штип,
Никола Лазаревски и Александар Симонов.
- Декември 2015 година. Во издание на Центарот за правнополитички истражувања при Правниот факултет на Универзитетот „Гоце
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Делчев“ -Штип, објавен е Зборникот на трудови од Втората меѓународна
научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“.
Зборникот опфаќа 3 тома или 1.336 страници, со објавени трудови на
македонски, англиски и руски јазик;
- 9 декември 2015 година. Во Свечената сала на Факултетот
за образовни науки во Штип се организира Трибина „Идентитетот и
етничката припадност во средниот век“. Трибината во партнерство ја
организираат Центарот за правно-политички истражувања на Правниот
факултет во Штип и Институтот за историја и археологија при Факултетот
за образовни науки во Штип. На трибината излагање имаа д-р Дарко
Стојанов од Институтот за национална историја во Скопје и доц. д-р
Стојко Стојков од Институтот за историја и археологија при Факултетот
за образовни науки во Штип.
- 10 март 2016 година. Во организација на Центарот за правнополитички истражувања во свечената сала на Правниот факултет во
Штип се организира Трибина „ДЕН НА СЕЌАВАЊЕ: 73 ГОДИНИ ОД
ДЕПОРТАЦИЈАТА НА ЕВРЕИТЕ ОД ШТИП“. Трибината ја модерираа
доц. д-р Страшко Стојановски од Правниот факултет во Штип и д-р
Александар Манојловски од Институтот за национална историја - Скопје.
Трибината се состоеше од два дела. Во првиот дел свои излагања имаа
проф. д-р Кирил Барбареев, проректор за настава на Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип, Татјана Кокотова, помошник-директор на Гимназијата
„Славчо Стојменски“ во Штип, д-р Владимир Јанев, „Евреите во
Македонија во периодот на османлиското владеење“, д-р Александар
Манојловски, Институт за национална историја - Скопје, „Еврејската
заедница во Македонија во периодот на Втората светска војна“, Маја
Суша, Сектор за истражување и архивирање на докуменатација,
Меморијален центар на холокаустот на Евреите од Македонија, „Меморија
и комеморација – предизвик на денешницата“. За време на паузата беше
организирана изложба на фотографии „Еврејско маало во Штип“, хол на
Правен факултет во Штип. Во вториот дел презентации имаа студенти
од Правниот факултет во Штип и ученици во Средното општинско
училиште „Славчо Стојменски“ - Штип. Холокаустот и Евреите во
Втората светска војна (Марина Карова, студентка на Правен факултет
во Штип); Холокаустот и Евреите во Литванија (Јута Лиуткевичиуте,
Еразмус студентка од Универзитетот во Вилнус, Литванија); Еврејската
заедница во Македонија (Филип Цуцковски, студент на Правен факултет
во Штип); Еврејската заедница во Штип (Христина Спирова, студентка
на Правен факултет во Штип); Ромската заедница во холокаустот (Ерол
Адемов, НВО „Здружение на мултиетничко општество за човекови права
– Штип“); Читање на извадоци од книгата „Штипските Евреи“ (Росана
Бадева, Средно општинско училиште „Славчо Стојменски“ – Штип);
Есеј на тема „Ние се сеќаваме“ (Марија Величковска, Средно општинско
училиште „Славчо Стојменски“ – Штип); Читање на поезија „Маршот на
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Евреите“ од Сеат Балтиќ (Росана Бадева, Средно општинско училиште
„Славчо Стојменски“ – Штип).
- 20 април 2016 година. Во организација на Центарот за правнополитички истражувања на Правниот факултет во Штип и Секретаријатот
за европски прашања при Владата на Република Македонија, во Свечената
сала на Правниот факултет во Штип се организира дебата Policy of
Education: Quality vs Quantity. Поздравни обраќања на дебатата имаа проф.
д-р Страшко Стојановски од Правниот факултет во Штип, доц. д-р Олга
Кошевалиска, продекан за настава на Правниот факултет во Штип и м-р
Флорида Реџепи од Секретаријатот за европски прашања при Владата на
Република Македонија. Во дебатата учествуваа студентите од Правниот
факултет во Штип: Филип Кулаков, Ивана Стојанова, Христина Спирова,
Ристо Чанев, Мартина Георгиева, како и Јута Лиуткевичиуте, Еразмус
студентка од Литванија. Дебатата се реализира на англиски јазик.
- 21 април 2016 година. Во свечената сала на Правниот факултет
во Штип се реализира работилница „Говор на омраза“. Работилницата ја
водеше м-р Томе Шекерџиев од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, со учество
на студентите на Правниот факултет во Штип: Александар Симонов и
Никола Лазаревски. Како слушатели на работилницата присуствуваа
студенти од прва година на Правниот факултет во Штип и ученици од
Средното општинско училиште „Славчо Стојменски“ во Штип.
- 5 мај 2016 година. Студентите од Правниот факултет при УГД
дебатираа меѓусебно на темата „Позитивни и негативни страни на
мигрантската криза во Европа“. На оваа јавна дебата студентите ги
анализираа аргументирано сите страни на овој комплексен проблем со кој
се соочува Европа, но и Македонија. Студентите од Правниот факултет
при УГД дебатираа меѓусебно на темата „Позитивни и негативни страни
на мигрантската криза во Европа“. На оваа јавна дебата студентите ги
анализираа аргументирано сите страни на овој комплексен проблем со
кој се соочува Европа, но и Македонија. Студентите од сите години на
Правниот факултет беа поделени во два тима, едните кои тврдеа дека
мигрантската криза има повеќе негативни од позитивни страни, а другиот
тим токму спротивното. Во тимот на афирмативците, односно оние кои
сметаат дека миграцијата треба да биде дозволена и да се пропуштаат
мигрантите, учествуваа Сања Саздова, Мануела Велкова и Ивана Коцева,
а во негативниот тим учествуваа Љупка Спирова, Александра Трајкова и
Трајче Арсов. Дебатата ја модерираше студентката Мартина Георгиева.
Дебатата беше под менторство на професорот д-р Страшко Стојановски.
- 9 мај 2016 година. Денот на Европа - 9 мај беше одбележан на
Универзитетот „Гоце Делчев“ со промоција на изданијата на Центарот за
правно-политички истражувања на Правниот факултет. Беа промовирани
книгите „Од милет до нација, создавање на нациите и национализмите
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на Балканот“ од проф. д-р Страшко Стојановски, чиј промотор беше
проф. д-р Марија Ташева, „Односот меѓу вредностите и политиките на
Европската Унија низ призмата на нејзината надворешна политика“ од доц.
д-р Ана Никодиновска-Крстевска, промотор доц. д-р Олга Кошевалиска, и
книгата „Зошто идеологијата е важна“ од група автори, како и зборниците
од Првата и Втората меѓународна научна конференција „Општествените
промени во глобалниот свет“, кои во 2014 и 2015 година се одржаа на
Правниот факултет, чиј промотор беше деканот на Правниот факултет
проф. д-р Јован Ананиев.
- 12 мај 2016 година. „Распадот на Југославија – 25 години подоцна“
беше темата на трибината што ја организираше Центарот за правнополитички истражувања на Правниот факултет на УГД. На трибината,
пред студентите на Правниот факултет говореа доц. д-р Дејан Маролов,
проф. д-р Тодор Чепрганов и проф. д-р Страшко Стојановски од Правниот
факултет при УГД, како и проф. д-р Славејко Сасајковски од Институтот
за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје.
- Август 2016 година. Од печат излезе дополнителното издание,
том четири, на Зборникот на трудови од Втората меѓународна научна
конференција „Општествените промени во глобалниот свет“, која се
реализираше на Правниот факултет во Штип во 2015 година. Во истиот
се поместени петнаесетина трудови објавени на македонски, англиски и
на руски јазик.
- 1 и 2 септември 2016 година. Во организација на Центарот за
правно-политички истражувања на Правниот факултет во Штип се
реализира Третата меѓународна научна конференција: Општествените
промени во глобалниот свет. На конференцијата учество земаа повеќе
од стотина истражувачи од 15 земји во светот. Истата се одвиваше во
неколку работни секции: право, општество, политика и медиуми и
комуникации. Во рамките на свеченото отворање на конференцијата
свои обраќања имаа: проф. д-р Блажо Боев, ректор на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, проф. д-р Јован Ананиев, декан на Правниот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Зоран Караџовски,
претседател на Судскиот совет на Република Македонија, како и Стојанче
Рибарев, претседател на Апелациониот суд во Штип. Конференцијата
беше поддржана од Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Мисијата на
ОБСЕ во Скопје и Министерството за образование и наука при Владата
на Република Македонија.
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АКТИВНОСТИ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ
• Во организација на Правниот факултет во Штип и Амбасадата
на САД во Р. Македонија, во понеделник, 14 декември 2015 година, од
14.30 часот во свечената сала на Правниот факултет во Штип се одржа
предавање на Charles Wintermeyer, на тема “Staffing a Government:
The US Experience with Political Party Staffing v. a Professional Civil
Service”.
• Во текот на периодот 2015/2016 година студентите на Правниот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип реализираа повеќе
организирани посети на институции: Уставниот суд на Република
Македонија, Управниот суд на Република Македонија, Македонската
берза, Собранието на Република Македонија, Владата на Република
Македонија, Јавното обвинителство на Република Македонија, Казненопоправната установа во Штип, Основниот и Апелациониот суд во Штип
и др.
• На 22 март 2016 година, предавање на Правниот факултет во Штип
одржа неговата екселенција Чарлс Герет, амбасадор на Обединетото
Кралство во Република Македонија. Покрај присутните студенти,
на предавањето присуствуваа и професори и асистенти на Правниот
факултет. Предавањето се однесуваше на работата на британската
дипломатија во 21 век.
• На 20 април 2016 година на Правниот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип предавање одржа амбасадорот на Кралството
Белгија во Софија и вршител на должноста амбасадор во Република
Македонија, г-ѓа Аник Ван Калстер. Предавањето се однесуваше на
политичкиот систем во Кралството Белгија, регионална соработка –
Белгија, Холандија и Луксембург како одличен пример на регионална
соработка преку заедницата Бенелукс и пренесување на искуствата кои
може да бидат интересни за земјите-кандидати за членство во Унијата, но
и во поглед на нивната соработка со земјите кои веќе се членки на Унијата.
• Предавање пред студентите на Правниот факултет, на 3 мај 2016
година, одржа амбасадорот на Соединетите Американски Држави во
Република Македонија г-дин Џес Бејли. Предавањето, кое се реализира
во свечената сала на Правниот факултет, се однесуваше на изборниот
систем и изборите во САД. Притоа беа понудени повеќе конкретни
примери на анализа на гласачкото однесување поврзани со последните
Претседателски избори во САД.
• Летна школа на тема „Човекови права и кривично право“
се организираше од 21 до 27 јули во Охрид, а ја организираа правните
факултети при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Државниот
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универзитет во Тетово, поддржана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.
Во подготвителниот период беше формиран Организационен одбор на
Школата, кој го сочинуваа: проф. д-р Јован Ананиев и проф. д-р Страшко
Стојановски од Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, проф. д-р Агим Нухиу и проф. д-р Насер Адеми од Државниот
универзитет во Тетово и доц. д-р Жанета Попоска и м-р Томе Шеќерџиев
од Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Конкретните цели на Школата беа
следниве:
1. Подобрување на знаењата во доменот на човековите права, ефикасни
институции, ефикасно носење на политички одлуки, кривичното
право и моделите за добро управување и меѓуетнички односи;
2. Подобрување на вештините за ефикасно препознавање на клучните
предизвици во областа на човековите права и кривичното право и
предлагање на модели за нивно надминување;
3. Зголемување на чувствителноста и свесноста на студентите за
прашања кои се однесуваат на антидискриминацијата, намалувањето
на говорот на омраза, феноменот на криминал од омраза и
почитувањето на етничката, јазичната и религиозната различност;
4. Развивање на вештини за критичко размислување во процесот на
учење на предмети во областа на правните и политичките науки и
социологијата;
5. Вмрежување меѓу студентите од различни правни факултети, како
потенцијал за идни активности иницирани од нивна страна во коишто
може да се јават како носители на истите;
6. Кумулација и трансфер на ЕКТС кредити меѓу универзитетите.
Темите кои се обработуваа се однесуваат на човековите права, меѓу
другото и заштитата од дискриминација, говорот на омраза и криминалот
од омраза, правата на жените, децата и лицата со попреченост, правото на
работа, меѓународниот систем на правна заштита на човековите права, како
и теми поврзани со кривичното материјално и процесно право. Исто така,
беа вклучени и теми кои се однесуваат на мултикултурализмот и моделите
на градење доверба во мултиетничко општество. Програмата беше
поделена на две секции: Човекови права и Кривично право. Во секцијата
Човекови права учествуваа 20 студенти, а во секцијата Кривично право
учество земаа 25 студенти. Студентите полагаа и завршен испит со цел да
се потврди нивното стекнато знаење и сите се стекнаа со сертификати за
учество. Сертификатите беа издадени од страна на Мисијата на ОБСЕ,
Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип и Државниот универзитет во
Тетово. На Летната школа како предавачи учествуваа:
1. проф. д-р Ферат Полиси, редовен професор и декан на Правниот
факултет при ДУТ;
2. проф. д-р Страшко Стојановски, вонреден професор на Правниот
факултет при УГД;
3. доц. д-р Ана Никодиновска-Крстевска, доцент на Правниот факултет
при УГД;
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4. доц. д-р Жанета Попоска, офицер за владеење на право при Мисијата
на ОБСЕ во Скопје и доцент на Правниот факултет при УГД;
5. доц. д-р Агим Нухиу, доцент на Правниот факултет при ДУТ;
6. проф. д-р Јован Ананиев, редовен професор и декан на Правниот
факултет при УГД;
7. проф. д-р Лазар Нанев, вонреден професор на Правниот факултет
при УГД, судија;
8. проф. д-р Сеадин Џафери, професор на Економскиот факултет при
ДУТ;
9. м-р Томе Шеќерџиев, офицер за владеење на право при Мисијата на
ОБСЕ во Скопје;
10. проф. д-р Насер Адеми, редовен професор на Правниот факултет
при ДУТ;
11. доц. д-р Лазар Јовевски, доцент на Правниот факултет при УКИМ;
12. проф. д-р Васфи Доко, редовен професор на Правниот факултет при
ДУТ;
13. м-р Славица Чубриќ, постар правен асистент при Мисијата на ОБСЕ
во Скопје.
• Студенти на новинарство од Универзитетот „Гоце Делчев“
учествуваа на двомесечен Курс за истражувачко новинарство во
областа на човековите права и правосудството. Овој курс има за
цел да обучи 20-30 студенти или млади новинари да бидат подготвени
за пишување квалитетни истражувачки стории. За таа цел Институтот
за човекови права во координација со апликантот и трите медиумски
соработници (ТВ Телма, ТВ Нова и Фокус) направи избор од 8-10 експерти
(искусни новинари и експерти за човекови права) кои беа задолжени за
спроведување на обуката. По завршувањето на дводневните обуки на
секој од трите универзитети кои беа вклучени: Државниот универзитет
во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип и Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ - Скопје, учесниците кои успешно ја поминаа обуката
имаа можност да се пријават за учество во понатамошниот дел од овој
курс, а оние кои сакаа да бидат дел од понатамошните чекори имаа за
задача да испратат синопсис за истражувачка сторија. Од пристигнатите
апликации беа избрани 30 студенти кои беа на дводневен тренинг, кој се
одржа од 10 до 12 јули во Охрид, на кој предавачи беа Борјан Јовановски,
Боби Христов и Јадранка Костова. На овој тренинг беа обработени
следните теми: основи на истражувачко новинарство, слободен пристап
до информации од јавен карактер, заштита на човековите слободи и
права преку истражувачко новинарство, работа на случаи во мали групи
и други теми избрани од експертите. Следниот чекор беше еднодневниот
тренинг на 14 јули во Скопје на кој експертите Мери Јордановска, Сашка
Цветановска, Бојан Маричиќ и Воислав Стојановски обработија и други
теми, како: истражувачко новинарство преку следење на движењето на
парите, развивање на бази на податоци и користење на податоците од дата
базата, присуство на јавноста во спроведување на кривични постапки,
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работа на случаи во мали групи, слобода на изразување, говор на омраза
и ограничување на слободата на говорот во судската пракса на Европскиот
суд за човекови права, етички дилеми во истражувачкото новинарство
и др. По завршување на првиот дел од летниот Курс по истражувачко
новинарство од областа на човековите права и правосудството студентите
преку предлог-истражувачки стории конкурираа за пракса во медиумите.
Следните чекори се доработување на сториите и проверка од менторите,
при што по следното дооформување на сториите тие ќе им бидат испратени
на другите ментори, на следниот дводневен курс во Охрид ќе им бидат
дадени забелешки за тоа како да ги подобрат сториите. На крај комисијата
ќе одбере 9 студенти кои ќе имаат двомесечна пракса во Фокус, ТВ Телма
и ТВ Нова, но и тројца најдобри. На 22 септември во Скопје се одржа
свечена конференција на која беа доделени сертификати за успешно
завршениот курс. Во рамките на завршната конференција која се одржа во
хотелот „Арка“ во Скопје, на Наташа Ристеска, студентка во втора година
на групата Новинарство и односи со јавноста при Правниот факултет, ѝ
е доделена втора награда за истражувачката сторија „Дислексијата кај
децата во образовниот процес во Република Македонија“.
• Со цел да се продлабочи соработката помеѓу правните факултети
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот во Ниш, Р.
Србија, на 2 септември 2016 година беше потпишан Договор за соработка.
Договорот го потпишаа двајцата декани, од Правниот факултет во Ниш
проф. д-р Саша Кнежевиќ и проф. д-р Јован Ананиев, декан на Правниот
факултет при УГД.
Договорот предвидува продлабочување на веќе воспоставената
меѓууниверзитетска соработка во сферата на правото, политичките науки
и новинарството и односите со јавноста. Оттука, дополнително ќе се
подготвуваат заеднички активности кои би се однесувале на истражувања,
симулирани судења, дебати и трибини, заеднички предавања, како и други
настани и активности во доменот и фокусот на интерес на наставничкиот и
соработничкиот кадар, но и активности во кои примарно би биле вклучени
студенти од двата факултети.
• Во просториите на Државниот универзитет во Тетово, на 3
октомври 2016 година, се одржа Првата конференција наменета
за студентите на правните факултети во Република Македонија.
Конференцијата со наслов „Социјална стабилност, владеење на правото и
недискриминација“ е организирана од студентите на правните факултети
при Државниот универзитет во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип, а поддржана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.
Покрај учесници од партнерските правни факултети, на
Конференцијата учествуваа и студенти од Правниот факултет „Јустинијан
Први“ во Скопје и правните факултети при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола и Универзитетот на Југоисточна Европа.
Од името на Правниот факултет при УГД обраќање имаше проф.
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д-р Страшко Стојановски, додека од името на Организациониот одбор се
обрати студентката Елена Трајковска.
Во делот на клучни излагачи обраќање имаа Бојана Трајчева и Трајче
Арсов, студенти на Правниот факултет во Штип. Во четирите панелдискусии посветени на владеење на правото, недискриминација, говор
на омраза и социјална еднаквост учествуваа 15 студенти од Правниот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
• Во декември 2015 год. на Правниот факултет при УГД се одржа
симулирано судење на кривичен процес на кое учествуваа студенти од пет
правни факултети од државава. Настанот значеше предворје на проектот
„Денови на симулирано судење”, поддржан од Мисијата на ОБСЕ во
Македонија. Имено, проектот претставува соработка помеѓу катедрите
по казнено право од Правен факултет при УГД, „Јустинијан Први” при
УКИМ, Државен универзитет во Тетово, Универзитет на Југоисточна
Европа и Правен факултет при УКЛО. Проектот е со натпреварувачки
дух.
Студентите го претставуваат сопствениот универзитет преку
симулација на кривично судење кое ќе биде валоризирано од страна на
судии од Врховен суд на РМ, во улога на судии и за овој натпревар.
Судиите ќе ценат ораторски вештини на студентите, познавање на
материјата, тимската работа, изработените списи од кривична материја
потребни за спроведување на едно судење од областа, перформансите
и снаоѓањето во соодветните улоги на судии, обвинители, бранители,
вештаци, сведоци и сл. како и умешноста да го финишираат зададениот
предмет врз презентираните докази почитувајќи ги сите принципи на
правично судење.
Студентите во процесот се предводени од предметните професори
и ментори. Во нашиов случај насл.вон.проф.д-р Лазар Нанев, доцент д-р
Олга Кошевалиска и како асистент на проектот асс. докторанд Елена
Максимова. Професорите се воедно и главни виновници за реализирање
на целиот проект воопшто.
Од почетокот на работењето предвидени се четири работни средби на
факултетите, од кои досега се реализирани две, за распределба на предмети
и упатување на студентите во процесот. Престои последната за вежбање
на сработеното и доусовршување и финалната во декември на која ќе се
реализира натпреварот. Овој настан е од особена важност за развивање
на соработката помеѓу катедрите по кривично право во државава, а и за
целокупното кривично право воопшто, бидејќи значи негување на праксата
уште во зародишна универзитетска фаза.
• Во април годинава (13.4.2016 год.) се одржаа традиционалните
шести по ред Ораторски вечери на Правен факултет. Ораторството
како базична вештина на секој академски граѓанин мора да биде негувана,
особено и првенствено од правниците. Предводени од таа идеја, клубот на
оратори „Rostra Vetera“ при Правен факултет на УГД и Правен факултет
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при УГД ја организираа годинашнава Ораторска вечер која беше отворена
за пријавување на сите студенти од Универзитетот, не само за правниците.
На наше огромно задоволство, учество зедоа студенти од Машински
факултет, Економски факултет, Филолошки, факултет, Факултет за
медицински науки и сл. Студентите се натпреваруваа во три категории:
категорија Историски говори, интерпретација на познати говори низ
историјата, категорија на зададена тема Pro и contra и категорија
Слободни говори во која студентите говореа за секојдневните студентски
проблеми и актуелни државни теми. Оваа година имаше три први места,
односно беше предвидено да се избира победник од секоја категорија.
Поддржани од Ректорската управа на УГД, тројцата наградени – Никола
Велков (Правен факултет - Штип), Елена Трајковска (Правен факултет
- Струмица) и Ивана Атанасова (Филолошки факултет) се здобија со
парична награда од по 4.000 денари, комплет книги од автори – професори
на Правен факултет при УГД, како и помали награди од спонзори кои ги
најдоа самите учесници.
Под менторство на доцент д-р Димитар Апасиев и асс. докторанд
Елена Максимова, кои воедно ја реализираа целата организација на
настанот, студентите се подготвуваа интензивно за главната вечер, со
редовни проби на говорите, претходни обуки за реторика и ораторство
и перманентни консултации. Настанот беше медиумски покриен, а
преполната свечена сала на Правен факултет громогласно аплаудираше
на секој од учесниците. За нив беше организиран и коктел од страна на
Правен факултет при УГД на кој студентите возбудено ги еволуираа
позитивните впечатоци. Настанот е од голема важност за Универзитетот.
Од студентските говорници секогаш произлегувале најдобрите оратори
и светски лидери. Мислата на студентите мора секогаш да биде јасна,
гласна и што е најважно мора да ѝ се даде простор да излезе на виделина.
Ораторската вечер овозможува да се слушне гласот на студентите и да
стане почеток на промената која светот треба да ја чуе и види.
• Организација на Трибина „Влијанието на Евроатлантските
интеграции врз меѓуетничките односи во Република Македонија“,
спроведена од Евроатлантски совет на Македонија во соработка со Првен
факултет, УГД – Штип, одржана на 18.10.2016 г. во Штип, и на 19.10.2016
г. во Струмица.
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.
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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.
Катедра по казнено право (раководител на катедарата доц. д-р
Олга Кошевалиска)
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната
дејност во сферата на основите институти и односи во казненото право,
казнената постапка, криминалитетот, затворскиот систем и креирањето
на криминална политика. Исто така, овде се опфатени и прашањата кои
се однесуваат на меѓународното казнено право и меѓународната казненоправна судска пракса.
Катедра по меѓународни односи и европско право (раководител
на катедарата доц. д-р Ана Никодиновска-Крстевска)
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.
Катедра по новинарство и медиуми
Врши координација и развој на научноистражувачката и наставната
дејност во сферата на комуникациите, теоријата на новинарство, разните
техники на новинарство, односите со јавноста, организацијата на
медиумите, медиумските политики и регулацијата на медиумскиот сектор.
Извештај од одржаните седници на наставно-научните
Дневен ред на 124-та седница на ННС одржана на 17.9.2015 год
1. Донесување Одлука за избор на продекан на Правен факултет.
2. Донесување Одлука за избор на еден наставник во звање доцент за
наставно-научната област римско право, според Универзитетски
билтен бр. 153, од 1.9.2015 година.
Донесени одлуки на 124тата седница
–– Одлука за избор на доц. д-р Олга Кошевалиска за продекан на Правен
факултет за период од 17.9.2015 до 17.9.2019 година.
–– Одлука за избор на д-р Димитар Апасиев за наставник во звање
доцент за наставно-научната област римско право.
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Дневен ред на 125-та седница на ННС одржана на 29.9.2015 год.
–– Усвојување на записникот од 124-тата на ННС на Правен факултет.
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за утврдување на членови на ННС за зимски
семестар во учебната 2015/2016 година на Правен факултет.
3. Донесување Одлука за верификување на изборот на раководител на
Катедрата по политички и правно-политички науки.
4. Донесување Одлука за верификување на изборот на раководител на
Катедрата по меѓународни односи и европско право.
5. Донесување Одлука за верификување на изборот на раководител на
Катедрата по граѓанско право.
6. Донесување Одлука за избор на ментори за генерацијата 2015/2016
година за студиските програми на прв циклус на Правен факултет.
7. Донесување одлуки за прием на студенти на втор циклус студии на
студиските програми на Правен факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип.
8. Донесување Одлука за усвојување на листа на теми за магистерски
труд за учебната 2015/2016.
9. Донесување Одлука за усвојување на листа на теми за дипломски
труд/завршен испит за учебната 2015/2016.
10. Донесување Одлука за утврдување на диференцијални испити за втор
циклус на студиските програми на Правен факултет.
11. Донесување Одлука за забрана за полагање на испит на втор циклус
доколку не е платена партиципација.
12. Донесување Одлука за замена на член во дисциплинска комисија од
редот на студентите.
13. Донесување на предлог-одлука за корекција во е-индекс за предметот
Стечај и стечајна постапка.
14. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена на
магистерскиот труд под наслов „Правата на жената во политичката
сфера – македонско и меѓународно искуство“ од кандидат Дана
Николов Кироска.
15. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Вработување и еднакви можности
на жените и мажите во Министерството за внатрешни работи на РМ“
од кандидат Томе Стојанов.
16. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена на
магистерскиот труд под наслов „Казнено-правната политика на РМ
во случај на кривични дела поврзани со злоупотреба на постапката за
стечај“ од кандидат Кристина Балабанова.
17. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Кривичното дело трговија со
луѓе, како облик на организиран криминал во судската практика на
Република Македонија“ од кандидат Милорад Анастасов.
18. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд со наслов „Методика на откривање на прекуграничниот
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19.

20.

21.
22.
23.

криминал на државната граница на Р.Македонија со Р.Бугарија во
периодот од 2005 до 2011“ од кандидат Влатко Ситновски.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Договорот за осигурување на стока во
меѓународниот превоз со посебен осврт на нечесните клаузули кај
осигурувањето“ од кандидат Билјана Димитрова.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд со наслов „Образованието и предрасудите за професионалната
ангажираност на жената во министерство за внатрешни работи“ од
кандидат Деспина Симеонова.
Барања од вработени.
Барања од студенти на прв циклус.
Барања од студенти на втор циклус.

Донесени одлуки на 125-тата седница
–– Одлука за утврдување на членови на ННС за зимски семестар во
учебната 2015/2016 година.
–– Одлука за верификување на изборот на раководител на Катедрата по
политички и право-политички науки, и тоа доц. д-р Јадранка Денкова.
–– Одлука за верификување на изборот на раководител на Катедрата
по меѓународни односи и европско право, и тоа доц. д-р Љупчо
Сотироски.
–– Одлука за верификување на изборот на раководител на Катедрата по
граѓанско право, и тоа проф. д-р Игор Камбовски.
–– Одлука за одредување на ментори за студиските програми на
генерацијата 2015/2016.
–– Одлука за усвојување на листа на теми за магистерски труд за
учебната 2015/2016 година.
–– Одлука за усвојување на листа на теми за дипломски труд/завршен
испит за учебната 2015/2016 година.
–– Одлука за утврдување на диференцијални испити за втор циклус.
–– Одлука за забрана за пријавување на испит на втор циклус доколку не
е платена партиципацијата.
–– Одлука за замена на член во дисциплинската комисија на Правен
факултет од редот на студентите.
–– Одлука за корекција во е-индекс.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Дана Николов-Кироска
под наслов: „Правата на жената во политичката сфера – македонско
и меѓународно искуство“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка 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 усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Кристина Балабанова
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––

––

––

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

под наслов: „Казнено-правната политика на РМ во случај на кривични
дела поврзани со злоупотреба на постапката за стечај“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка 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 формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Влатко Ситновски под наслов „Методика на откривање
на прекуграничниот криминал на државната граница на Р.Македонија
со Р.Бугарија во периодот од 2005 до 2011 година“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Билјана Димитрова под наслов „Договорот за осигурување
на стока во меѓународниот превоз со посебен осврт на нечесните
клаузули кај осигурувањето“. Одлука за формирање на комисија
за оцена на магистерскиот труд на кандидатот Деспина Симеонова
под наслов „Образованието и предрасудите за професионалната
ангажираност на жената во министерство за внатрешни работи“.
Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Ана Никодиновска
Крстевска.
Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Борка Тушевска.
Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Љупчо Сотироски.
Предлог-одлука за префрлување на студентот Дамир Куртовиќ од
една насока на друга во рамките на единицита и признавање на испити.
Одлука за активирање на студии на насока Новинарство и односи со
јавноста – Скопје за студент Александар Гочев.
Одлука за активирање на студии на насока Јавна администрација –
Кочани за студент Васко Десподовски.
Одлука за активирање на студии на насока Применета политика и
дипломатија – Штип за студент Никица Танчорова.
Одлука за активирање на студии на насока Правосудна – Штип за
студент Сања Нацева.
Одлука за мирување на студии на насока Новинартво и односи со
јавноста – Штип за студент Бојана Трајчева.
Одлука за мирување на студии на насока Правни студии – Струмица
за студент Ленче Крстева.
Одлука за префрлување од редовен во вонреден на насока Правни
студии Струмица за студент Елена Зурапова.
Одлука за префрлување од редовен во вонреден на насока ПравосуднаКочани за студент Натали Алексова.
Предлог-одлука за признавање на испити за студент Александар
Џамбазов.
Предлог-одлука за признавање на испити за студент Билјана Мицова.
Предлог-мислење за одобрување на Барањето дел. бр. 1005-10/2 од
28.9.2015 година и ослободување од партиципација за студирање на
Правен факултет на студент Мирослав Котевски.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-27/86 од 28.9.2015
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––
––

––
––

поднесено од Дамир Куртовиќ, за продолжување на студиите во
четврта година.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Наталија Џидрова под наслов „Затворот како привилегија
или казна на сиромашните осуденици“.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Александар Давчев под наслов: „Видови работен однос –
видови договори за вработување, со посебен осврт на договорот за
вработување со пробна работа и со приправници“.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Бобан Абрашев под наслов: „Право на здравствено
осигурување во Македонија“.
Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/68 од 15.9.2015 година
од Кире Ташевски.

Дневен ред на 126-та седница на ННС одржана на 3.11.2015 год.
–– Усвојување на записниците од 123-тата и од 125-тата 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 финансово
право.
3. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област етика.
4. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во насловно звање доцент/вонреден професор за наставнонаучната област семејно право.
5. Донесување Одлука за годишен извештај за работата на деканот на
Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип за периодот
од 15.9.2014 година до 15.9.2015 г.
6. Донесување Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност на Правен факултет за учебната
2015/2016 година.
7. Донесување Одлука за преземање на преостанати обврски за
предметот Историја на право.
8. Донесување Одлука за преземање на преостанати обврски за
предметот Меѓународно казнено процесно право.
9. Донесување на план за практична настава и посета на институции од
страна на студентите на Правен факултет.
10. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Методика на откривање на
прекуграничниот криминал на државната граница на Р.Македонија со
Р.Бугарија во периодот од 2005 до 2011 година“ од кандидат Влатко
Ситновски.
11. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Улогата на транснационалните
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компании во светската економија“ од кандидат Иван Ивановски.
12. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Образованието и предрасудите
за професионалната ангажираност на жената во министерство за
внатрешни работи“ од кандидат Деспина Симеонова.
13. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена на
магистерскиот труд под наслов „Договорот за осигурување на стока
во меѓународниот превоз со посебен осврт на нечесните клаузули кај
осигурувањето“ од кандидат Билјана Димитрова.
14. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд 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)“ од кандидат Иван Стојанов.
15. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Криминалистичко и кривично –
правно значење на реконструкцијата и увидот кај кривично дело убиство“ од кандидат Надица Стојанова.
16. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Нови форми на политичка комуникација
во социјалните медиуми и мрежи“ од кандидат Игор Голубов.
17. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Урбанистичкото планирање на локално
ниво како фактор на развој на локалната самоуправа во Р.Македонија“
од кандидат Катерина Илиевска.
18. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Европска полициска соработка
врз основа на принципите и правилата на ЕВРОПОЛ (Правни и
институционални реформи: Р.Македонија, Р.Естонија и Р.Словачка)“
од кандидат Александар Ванчоски.
19. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Транспарентност на финансирањето
на политичките партии и изборните кампањи“ од кандидат Ирена
Поповска.
20. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Кривична постапка спрема деца“ од
кандидат Марија Јованова.
21. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Дискриминацијата во Европската Унија
на мигрантите и на граѓаните од новите ЕУ земји-членки“ од кандидат
Наташа Постоловска.
22. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Создавање на независна Република
Македонија“ од кандидат Оливер Митев.
23. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Повеќекратна дискриминација –
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принципи и практики“ од кандидат Тања Петрова.
24. Донесување на одлуки за прием на втор циклус за Баже Милев,
Сашо Андреоски, Перица Паневски, Благица Кицева, Владимир
Милошевски, Кирил Гоџаров, Александра Андова и Валентина
Пачарска.
25. Донесување Одлука за условно запишување на втор циклус на Кристи
Секуља и Спасе Терпо.
26. Разгледување на пријава на тема за магистерски труд под наслов
„Кривичните аспекти на азил во меѓународното и македонското
казнено право“ од кандидат Давор Везенков.
27. Разгледување на пријава на тема за магистерски труд под наслов
„Улогата на полицијата во новиот модел на кривичната постапка во
Република Македонија“ од кандидат Далибор Трајков.
28. Донесување Одлука по барање од проф. д-р Јован Ананиев за иземање
од менторство на магистерски труд со наслов „Пристап базиран на
човековите права при креирањето на локалниот развој во Република
Македонија“ од кандидат Елизабета Ивановска.
29. Разгледување на Правилникот за внатрешната организација на УГД и
Правилникот за систематизација на работните места на УГД.
30. Барања од вработени.
31. Барања од студенти на прв циклус.
32. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки од 126-тата седница
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната област финансово право.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната област етика.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
насловно звање доцент за наставно-научната област семејно право.
–– Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на деканот на
Правен факултет за период од 15.9.2014-15.9.2015 година.
–– Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и програма за
издавачка дејност на Правен факултет за учебната 2015/2016 година.
–– Одлука за преземање на преостанати обврски за предметот Историја
на правото.
–– Одлука за преземање на преостанати обврски за предметот
Меѓународно казнено процесно право.
–– Одлука за организирање на превоз до Државен завод за индустриска
сопстеност.
–– Одлука за организирање на превоз до Македонска берза АД Скопје.
–– Одлука за организирање на превоз до Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги на РМ – Скопје.
–– Одлука за организирање на превоз до Управен суд на РМ – Скопје.
–– Одлука за организирање на превоз до Собрание на РМ – Скопје.
–– Одлука за организирање на превоз до Мисијата на ОБСЕ во Скопје.
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–– Одлука за организирање на превоз до Сектор за европски интеграции
во Скопје.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Влатко Ситновски под
наслов: „Методика на откривање на прекуграничниот криминал на
државната граница на Р.Македонија и Р.Бугарија во периодот од 2005
до 2011 година“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Иван Ивановски
под наслов: „Улогата на транснационалните компании во светската
економија“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Деспина Симеонова
под наслов: „Образованието и предрасудите за професионалната
ангажираност на жената во министерство за внатрешни работи“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Билјана Димитрова
под наслов: „Договорот за осигурување на стока во меѓународниот
превоз со посебен осврт на нечесните клаузули кај осигурувањето“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка 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 усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка 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 Игор Голубов под наслов „Нови форми на политичка
комуникација во социјалните медиуми и мрежи“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Катерина Илиевска под наслов „Урбанистичкото
планирање на локално ниво како фактор на развој на локалната
самоуправа во Р.Македонија“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Александар Ванчоски под наслов „Европска полициска
соработка врз основа на принципите и правилата на ЕВРОПОЛ
(Правни и институционални реформи: Р.Македонија, Р.Естонија и
Р.Словачка)“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Ирена Поповска под наслов „Транспарентност на
финансирањето на политичките партии и изборните кампањи“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Марија Јованова под наслов „Кривична постапка спрема
деца“.
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–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Наташа Постоловска под наслов „Дискриминацијата во
Европската Унија на мигрантите и на граѓаните од новите ЕУ земјичленки“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Оливер Митева под наслов „Создавање на независна
Република Македонија“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Тања Петрова под наслов „Повеќекратна дискриминација
– принципи и практики“.
–– Одлука за прием на втор циклус на Баже Милев.
–– Одлука за прием на втор циклус на Сашо Андреоски.
–– Одлука за прием на втор циклус и признавање на испити на Перица
Паневски.
–– Одлука за прием на втор циклус на Благица Кицева.
–– Одлука за прием на втор циклус на Владимир Милошевски.
–– Одлука за прием на втор циклус на Кирил Гоџаров.
–– Одлука за прием на втор циклус и признавање на испити на Александра
Андова.
–– Одлука за прием на втор циклус и признавање на испити на Валентина
Пачарска.
–– Одлука за условно запишување на втор циклус на Спасе Терпо.
–– Одлука за условно запишување на втор циклус на Спасе Терпо.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Давор Везенков под наслов: „Кривичните аспекти на
азил во меѓународното и македонското казнено право“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Далибор Трајков под наслов: „Улогата на полицијата
во новиот модел на кривичната постапка во Република Македонија“.
–– Одлука за усвојување на Барањето од проф. д-р Јован Ананиев
дел. бр. 0801-2/53 од 5.10.2013 година за иземање од менторство
за изработка на магистерски труд под наслов „Пристап базиран на
човековите права при креирањето на локалниот развој во Република
Македонија“ на кандидатот Елизабета Ивановска.
–– Oдлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Јован Ананиев во
деновите од 9.11.2015 год. до 12.11.2015 година поради учество на
конференција во Лондон, Англија.
–– Oдлука за избор на рецензенти за издавање на практикум по предметот
Граѓанско општество.
–– Oдлука за активирање на студии на студент Елеонора Шалевска.
–– Oдлука за активирање на студиите на студент Марко Ѓуковиќ.
–– Oдлука за активирање на студиите на студент Сања Ефтимова.
–– Oдлука за активирање на студиите на студент Сузана Митева.
–– Oдлука за мирување на студиите на студент Антонио Гигов.
–– Oдлука за мирување на студиите на студент Ивана Смилевска.
–– Oдлука за промена на статусот на студентот Александар Штерјов од
редовен во вонреден.
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–– Oдлука за промена на статусот на студентот Нина Манева од редовен
во вонреден студент.
–– Oдлука за промена на статусот на студентот Стефанија Монева од
редовен во вонреден студент.
–– Oдлука за промена на статусот на студентот Христина Даниловска од
редовен во вонреден студент.
–– Предлог-одлука за признавање на испити за студент Берхан Кадриев.
–– Предлог-одлука за признавање на испити за студент Ѓорѓе Јанушев.
–– Предлог-одлука за признавање на испити за студент Зорица
Милошевска.
–– Предлог-одлука за признавање на испити за студент Мартина
Камчева.
–– Предлог-одлука за признавање на испити за студент Марко Шенов.
–– Предлог-одлука за признавање на испити за студент Натали Заринска.
–– Предлог-одлука за признавање на испити за студент Нина Манева.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Гоце Паунов под наслов: „Трговија со луѓе во Република
Македонија“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Иван Павловски под наслов: „Право на инвалидска
пензија“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Симона Павловска под наслов: „Меѓународно правни
аспекти на начелото на рамноправност меѓу половите“.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр.1005-27/87 од 2.11.2015 година
од студент Стефан Гачев за промена на изборен предмет.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/175 од 15.10.2015
година од Слободан Ивановски.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/228 од 1.11.2015
година од Александар Поповски.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/221 од 30.10.2015
година од Бојан Геровски.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/220 од 30.10.2015
година од Дејан Најдовски.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/142 од 1.10.2015
година од Марија Димчова.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/217 од 30.10.2015
година од Зоран Ташков.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/227 од 30.10.2015
година од Александар Пешевски.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/229 од 2.11.2015
година од Бојана Ристова.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/224 од 30.10.2015
година од Елена Ѓорѓиева.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/230 од 2.11.2015
година од Елизабета Најдова.
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–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/178 од 16.10.2015
година од Ирена Павлова.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/176 од 16.10.2015
година од Луција Кашуба.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/218 од 30.10.2015
година од Лазар Лазаров.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/225 од 30.10.2015
година од Марјан Митевски.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/226 од 30.10.2015
година од Назли Асанова.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/135 од 30.9.2015
година од Нако Ташков.
–– Одлука за прифаќање на барањето бр. 1002-81/134 од 30.9.2015
година од Сања Живкова.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/222 од 30.10.2015
година од Симеон Рибарев.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/108 од 28.9.2015
година од Елена Манчева.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/109 од 28.9.2015
година од Љубица Димитрова.
–– Предлог-мислење за одобрување на Барањето дел. бр. 1002-81/191
од 20.10.2015 година за продолжување на рокот за завршување на
студии од втор циклус на студент Даниела Свиркова.
Дневен ред на 127-та седница на ННС одржана на 17.11.2015 год.
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за избор на еден наставник во звање вонреден
професор за наставно-научната област наука за управата, според
Универзитетски билтен бр. 157 од 2.11.2015 година.
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 6.11.2015 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научна област етика.
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите звања за наставно-научната област етика
според конкурс објавен на ден 6.11.2015 година.
Донесени одлуки од 127-та седница
–– Одлука за промена на изборни предмети на студент Борче Стефковки.
–– Одлука за промена на изборни предмети на студент Виктот Улага.
–– Одлука за промена на изборни предмети на студент Габриела
Пауновска.
–– Одлука за промена на изборни предмети на студент Димитар
Пешевски.
–– Одлука за промена на изборни предмети на студент Елеонора
Гоцевска.
–– Одлука за промена на изборни предмети на студент Јован Богојев.

298

Годишен извештај

–– Одлука за промена на изборни предмети на студент Маја Стевиќ.
–– Одлука за промена на изборни предмети на студент Наташа
Мариновиќ.
–– Одлука за промена на изборни предмети на студент Стефан
Блажевски.
–– Одлука за промена на изборни предмети на студент Тереза Николовска.
–– Одлука за промена на изборни предмети на студент Катерина
Сарџоска Теовска.
–– Одлука за промена на изборни предмети на студент Моника Пиркова.
–– Одлука за избор на доц. д-р Јадранка Денкова во звање вонреден
професор за наставно-научната област наука за управата.
–– Одлука за утврдување на кандидати пријавени на конкурсот од
6.11.2015 година за избор на еден наставник во сите звања за
наставно- научната област етика, и тоа се: д-р Тони Науновски, д-р
Дејан Донев, д-р Бошко Караџов.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наствано-научна област етика.
Дневен ред на 128-та седница на ННС одржана на 11.12.2015 год.
–– Усвојување на записниците од 126-тата и од 127-та на ННС на Правен
факултет.
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 6.11.2015 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научна област финансово право.
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 6.11.2015 година за избор на еден наставник во насловно
звање доцент за наставно-научна област семејно право.
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во насловно звање доцент за наставно-научната
област семејно право според конкурс објавен на ден 6.11.2015 година.
5. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Европска полициска соработка
врз основа на принципите и правилата на ЕВРОПОЛ (Правни и
институционални реформи: Р.Македонија, Р.Естонија и Р.Словачка)“
од кандидат Александар Ванчоски.
6. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Нови форми на политичка
комуникација во социјалните медиуми и мрежи“ од кандидат Игор
Голубов.
7. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена на
магистерскиот труд под наслов „Транспарентност на финансирањето
на политичките партии и изборните кампањи“ од кандидат Ирена
Поповска.
8. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Дискриминацијата во Европската
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9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
––
––
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Унија на мигрантите и на граѓаните од новите ЕУ земји членки“ од
кандидат Наташа Постоловска.
Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена на
магистерскиот труд под наслов „Создавање на независна Република
Македонија“ од кандидат Оливер Митев.
Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Кривична постапка спрема деца“
од кандидат Марија Јованова.
Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Фактори кои влијаат за развод
на брак и последици од разводот и компаративните показатели во
соседството“ од кандидат Катерина Бурлијовска.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд со наслов „Управни спорови – предности и недостатоци и нивно
влијание врз прекршочната постапка“ од кандидат Дејан Најдовски.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Надлежностите на Државниот завод за
ревизија, основа за одговорна држава“ од кандидат Ленче Филипова.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Преземање на акционерските друштва
со посебен осврт на мерките за одбрана од непријателско преземање“
од кандидат Соња Гарванска Гоцева.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Заштитата на правата на потрошувачите
низ призмата на народниот правобранител“ од кандидат Елена
Ѓоргоноска Маневска.
Донесување на предлог-одлука за ангажирање на визитинг професор
д-р Кристин Витнбл за учебната 2016/2017 година.
Разгледување на пријава на тема за магистерски труд под наслов
„Правото на меѓународни односи на Европската Унија“ од кандидат
Александар Поповски.
Разгледување на пријава на тема за магистерски труд под наслов
„Развојот и независноста на медиумите во Република Албанија“ од
кандидат Нико Китани.
Разгледување на пријава на тема за магистерски труд под наслов
„Притворот како мерка или казна според новиот Закон за кривична
постапка“ од кандидат Сузана Костова-Коцева.
Донесување Одлука по Барање дел.бр. 0801-2/59 од 27.11.2015 година
од наслов. вон.проф. д-р Тодор Витларов.
Барања од вработени.
Барања од студенти на прв циклус.
Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки од 128-та седница
Одлука за доделување на привилегии за објавување на соопштенија
на наставниците и соработниците на Правен факултет.
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс од 6.11.2015
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––
––

––

––

––

––
––
––

––
––
––

––
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година за избор на еден наставник во насловно звање доцент за
наставно-научна област семејно право.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во насловно звање доцент за наставно-научна област
семејно право.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Александар Ванчоски
под наслов: „Европска полициска соработка врз основа на принципите
и правилата на ЕВРОПОЛ (Правни и институционални реформи:
Р.Македонија, Р.Естонија и Р.Словачка)“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Игор Голубов под
наслов: „Нови форми на политичка комуникација во социјалните
медиуми и мрежи“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ирена Поповска под
наслов: „Транспарентност на финансирањето на политичките партии
и изборните кампањи“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Наташа Постоловска
под наслов: „Дискриминацијата во Европската Унија на мигрантите
и на граѓаните од новите ЕУ земји членки“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Оливер Митев под
наслов: „Создавање на независна Република Македонија“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Марија Јованова под
наслов: „Кривична постапка спрема деца“.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка 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 Дејан Најдовски под наслов „Управни спорови – предности
и недостатоци и нивно влијание врз прекршочната постапка“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Ленче Филипова под наслов „Надлежностите на
Државниот завод за ревизија, основа за одговорна држава“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Соња Гарванска Гоцева под наслов „Преземање на
акционерските друштва со посебен осврт на мерките за одбрана од
непријателско преземање“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Елена Ѓоргоноска Маневска под наслов „Заштита на
потрошувачите низ призмата на народниот правобранител“.
Одлука за ангажирање на д-р Кристин Витнбл за визитинг – професор
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на Правен факултет.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Александар Поповски под наслов: „Правото на
меѓународни односи на Европската Унија“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Нико Китани под наслов: „Развојот и независноста на
медиумите во Република Албанија“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Сузана Костова - Коцева под наслов: „Притворот како
мерка или казна според новиот Закон за кривична постапка“.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник по предметот
Правосуден систем на РМ.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Андон Мајхошев
во период од 6.12.2015 год. до 9.12.2015 година поради учество на
семинар за недискриминација во работните односи што ќе се одржи
во Триер, Германија.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Дејан Маролов во
период од 24.2.2016 год. до 26.2.2015 година поради присуство на
меѓународна конференција насловена како „Втора пан-американска
интердисциплинарна конференција“ која ќе се одржи во Буенос
Аирес, Аргентина.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Дејан Маролов во
период од 23 -30.3.2016 година поради присуство на меѓународна
правна обука насловена како „Современи легални предизвици“ што
ќе се одржи во Будимпешта, Унгарија.
–– Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Игор Камбовски во
период од 13 -17.12.2015 година поради учество на 28. Меѓународен
научен собир „Копаоничка школа на природното право“ која ќе се
одржи на Копаоник, Р.Србија.
–– Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Јован Ананиев во
период од 7.12.2015 год. до 11.12.2015 година поради учество на 68та пленарната седница на Европската комисија против расизам и
нетолеранција (ECRI), која ќе се одржи во Стразбург, Франција.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Љупчо Сотироски во
период од 7-9.12.2015 година поради презентација на Извештајот за
напредокот на медијацијата во Република Македонија во рамките на
проектот Regional Cooperation Council.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум по предметот
Новинарска етика.
–– Одлука за промена на статусот на студентот Панчо Јанаков од редовен
во вонреден.
–– Предлог - одлука за признавање на испити за студент Анѓел Мастев.
–– Предлог - одлука за признавање на испити за студент Ташка Николова.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Ивана Христова под наслов: „Европската комисија како
еден од органите на ЕУ“.
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–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Кети Николова под наслов: „Посебна заштита на
жената, работниците под 18 години, инвалидизираните и возрасните
работници“,
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Наталија Велкова под наслов: „Положбата на жената како
сторител и жртва на кривично дело“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Симона Манева под наслов: „Кривично дело разбојништво
и разбојничка кражба во судската практика“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Љубица Миленковска под наслов: „Парична казна и
модели на парична казна“.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/269 од 23.11.2015
година од Анета Џигерова.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/244 од 5.11.2015
година од Елена Манчева.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/245 од 5.11.2015
година од Љубица Димитрова.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/232 од 2.11.2015
година од Марија Костова.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/235 од 3.11.2015
година од Драган Торов.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-59/163 од 30.10.2015
година од Милена Крушарева.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-59/162 од 30.10.2015
година од Маја Николова.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-59/164 од 30.10.2015
година од Сузана Данилова.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/241 од 3.11.2015
година од Сања Мицковиќ.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/246 од 5.11.2015
година од Томислав Парчеклиев.
–– Одлука за прифаќање на барањето бр. 1002-82/242 од 3.11.2015
година од Тоше Младенов.
–– Предлог-мислење за одбивање на Барањето дел. бр. 1002-82/218 од
11.11.2015 година за продолжување на рокот за завршување на студии
од втор циклус без плаќање на надомест за второ продолжување од
12.000 денари и надомест од 500 евра за продолжување на студии по
изминување на предвидените пет години за студирање
Дневен ред на 129-та седница на ННС одржана на 15.12.2015 год.
–– Усвојување на записникот од 128-та седница на ННС на Правен
факултет.
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

наставник во сите звања за наставно-научна област социологија на
политиката.
Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научна област комуникации и
мас-медиуми.
Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Заштита на потрошувачите
низ призмата на Народниот правобранител“ од кандидат Елена
Ѓоргоноска Маневска.
Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Преземање на акционерските
друштва со посебен осврт на мерките за одбрана од непријателско
преземање“ од кандидат Соња Гарванска Гоцева.
Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Управни спорови – предности
и недостатоци и нивно влијание врз прекршочната постапка“ од
кандидат Дејан Најдовски.
Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Надлежностите на Државниот
завод за ревизија, основа за одговорна држава“ од кандидат Ленче
Филипова.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Нови форми на политичка комуникација
во социјалните медиуми и мрежи во текот на изборна кампања“ од
кандидат Мартин Нацев.
Разгледување на пријава на тема за магистерски труд под наслов
„Улогата на народниот правобранител како контролор на работата
на државните органи“ од кандидат Билјана Стоилова.
Донесување на предлог-одлука за издавање на меѓународно списание
за издавање на трудови од студенти на прв, втор и трет циклус.
Барања од вработени.
Барања од студенти на прв циклус.
Барања од студенти на втор циклус.

Донесени одлуки на 129-тата седница
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во сте
звања за наставно-научна област социологија на политиката.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во сте
звања за наставно-научна област комуникации и мас-медиуми.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Елена Ѓоргоноска
Маневска под наслов: „Заштита на потрошувачите низ призмата на
народниот правобранител“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Соња Гарванска Гоцева
под наслов: „Преземање на акционерските друштва со посебен осврт
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на мерките за одбрана од непријателско преземање“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Дејан Најдовски
под наслов: „Управни спорови – предности и недостатоци и нивно
влијание врз прекршочната постапка“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ленче Филипова под
наслов: „Надлежностите на државниот завод за ревизија основа за
одговорна држава“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Мартин Нацев под наслов „Нови форми на политичка
комуникација во социјалните медиуми и мрежи во текот на изборна
кампања“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Билјана Стоилова под наслов: „Улогата на народниот
правобранител како контролор на работата на државните органи“.
–– Предлог-одлука за издавање на меѓународно списание на Правниот
факултет за објавување на трудови од студенти на прв, втор и трет
циклус.
–– Предлог - одлука за признавање на испити за студент Маја
Атанаскоска.
–– Предлог - одлука за признавање на испити за студент Семир Мусаи.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Здравко Кескинов под наслов: „Санкции спрема деца
согласно Законот за правда за децата“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Сузана Митева под наслов: „Улогата на МОТ во креирање
на меѓународно трудово право“.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-81/271 од 25.11.2015
година од Елена Герасимова.
Дневен ред на 130-тата седница на ННС одржана на 9.2.2016 год.
–– Усвојување на записникот од 129-тата седница на ННС на Правен
факултет.
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 15.1.2016 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научна област Социологија на политиката.
3. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
Социологија на политиката според конкурс објавен на ден 15.1.2016
година.
4. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати на
конкурсот од 15.1.2016 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научна област комуникации и мас медиуми.
5. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
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12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.
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избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
комуникации и мас-медиуми според конкурс објавен на ден 15.1.2016
година.
Донесување Одлука за формирање на работна група за акредитација/
реакредитација на студиски програми на Правен факултет.
Донесување Одлука за формирање на работна група за реклама на
факултетот за учебната 2016/2017 година.
Донесување Одлука утврдување на членови на ННС на Правен
факултет за летен семестар во учебната 2015/2016 година.
Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) за 2016 година од наставниците на Правен
факултет.
Разгледување на табелата за презентираните податоци за користење
на принципот на флексибилно работно време (ФРВ).
Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука дел.бр. 1102210/22 од 19.8.2015 г. за покриеноста на наставата за прв циклус
студии (зимски и летен семестар) за учебната 2015/2016 година на
Правен факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Донесување Одлука за усвојување на рецензија за ракописот
„Практикум по граѓанско општество“ од доц. д-р Страшко
Стојановски, објавена во Универзитетски билтен бр.160 од 15.12.2015
година.
Донесување Одлука за усвојување на рецензија за практикум
„Новинарска етика“ од доц. д-р Андон Мајхошев и доц. д-р Сузана
Џамтоска-Здравковска, објавена во Универзитетски билтен бр.160
од 15.12.2015 година.
Донесување Одлука за усвојување на рецензија за учебник со наслов
„Правосуден систем на Република Македонија“ од наслов.вон. проф.
д-р Тодор Витларов и наслов. доц. д-р Снежана Гушева, објавена во
Универзитетски билтен бр.162 од 1.2.2016 година.
Донесување Одлука за формирање на меѓународен програмски
комитет за меѓународното списание Student Social Science Journal, на
Правниот факултет.
Донесување Одлука по извештај од комисија за оцена на магистерски
труд под наслов „Нови форми на политичка комуникација во
социјалните мрежи“ од кандидат Мартин Нацев.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд со наслов „Одговорноста на политичките функционери како
највисоки државни службеници преку законските и подзаконските
акти“ од кандидат Јасминка Миланова.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Медијацијата како алтернативен начин
на решавање на спорови“ од кандидат Сања Живкова.
Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под
наслов „Улогата на ООН во денешниот глобален свет“ од кандидат
Зоран Ташков.
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20. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под наслов
„Мобингот во јавните претпријатија под надлежност на единиците на
локалната самоуправа“ од кандидат Виктор Стојанов.
21. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под наслов
„Вештачењето како доказно средство во кривичната постапка“ од
кандидат Благица Спасева.
22. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под наслов
„Примена на начелото на индивидуализција на казната во контекст
на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на
казната“ од кандидат Кристина Стоилковска.
23. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под наслов
„Слободата на медиумите во Република Македонија (проблеми и
перспективи)“ од кандидат Невенка Ронкова.
24. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под
наслов „Спогодување во кривичната постапка“ од кандидат Сунчица
Петрова.
25. Барања од вработени.
26. Барања од студенти на прв циклус.
27. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки од 130-тата седница
–– Одлука за измена на Договорот за уредување на меѓусебни права и
обврски помеѓу доц.д-р Анѓел Ристов и Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип.
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс од 15.1.2016
година за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научна
област социологија на политиката, и тоа е д-р Страшко Стојановски.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научна област социологија на
политиката.
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс од 15.1.2016
година за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научна
област социологија на политиката.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научна област комуникации и
мас-медиуми.
–– Одлука за формирање на работна група за изготвување на студиски
програми за акредитација/реакредитација на Правен факултет.
–– Одлука за формирање на работна група за реклама на факултетот за
учебната 2016/2017 година на Правен факултет.
–– Одлука за утврдување на членови на ННС за летен семестар во
учебната 2015/2016 година на Правен факултет.
–– Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) за 2016 година од наставниците на Правен факултет.
–– Заклучок за корекција односно додавање на одредени активности во

307

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

––
––
––

––

––
––

––

––
––
––

––
––

––

308

табелата за конкретни активности на автономниот статус на ФРВ
за наставниците на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип коишто се
дадени во прилог на корегираната табела.
Одлука за измена и дополнување на Одлука дел.бр. 1102-210/22 од
19.8.2015 година за покриеноста на наставата за прв циклус на студии
за учебната 2015/2016 година на Правен факултет.
Одлука за усвојување на рецензијата за ракописот „Практикум по
граѓанско општество“ од авторот доц.д-р Страшко Стојановски,
објавена во Универзитетски билтен бр. 160 од 15.12.2015 година.
Одлука за усвојување на рецензијата за ракописот - практикум
„Новинарска етика“ од авторите доц.д-р Андон Мајхошев и доц. д-р
Сузана Џамтоска Здравковска, објавена во Универзитетски билтен
бр. 160 од 15.12.2015 година.
Одлука за усвојување на рецензијата за учебник со наслов „Правосуден
систем на РМ“ од авторите наслов.вон. проф. д-р Тодор Витларов и
наслов. доц. д-р Снежана Гушева, објавена во Универзитетски билтен
бр. 162 од 1.2.2016 година.
Одлука за формирање на меѓународен програмски комитет за
меѓународното списание Student Social Science Journal, на Правниот
факултет.
Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Мартин Нацев под
наслов: „Нови форми на политичка комуникација во социјалните
мрежи“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Јасминка Миланова под наслов „Одговорноста на
политичките функционери како највисоки државни службеници
преку законските и подзаконските акти“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот
труд на кандидатот Сања Живкова под наслов „Медијацијата како
алтернативен начин на решавање на спорови“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Зоран Ташков под наслов: „Улогата на ООН во
глобалниот свет“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Виктор Стојанов под наслов: „Мобингот во
јавните претпријатија под надлежност на единиците на локалната
самоуправа“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Благица Спасева под наслов: „Вештачењето како
доказно средство во кривичната постапка“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Кристина Стоилковска под наслов: „Примена на
начелото на индивидуализација на казната во контекст на Законот за
одредување на видот и одмерување на висината на казната“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
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од кандидатот Невенка Ронкова под наслов: „Слободата на медиумите
во Република Македонија (проблеми и перспективи)“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Сунчица Петрова под наслов: „Спогодувањето во
кривичната постапка“.
Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Јован Ананиев во
период од 15.03.2016 год. до 18.3.2016 година поради учество на 69тата пленарната седница на Европската комисија против расизам и
нетолеранција (ECRI), која ќе се одржи во Стразбург.
Одлука за активирање на студиите на студент Бобана Ѓорѓиева.
Oдлука за активирање на студиите на студент Мирослав Христовски.
Oдлука за мирување на студиите на студент Александра Ѓоргиева на
насока Правни студии - Струмица.
Oдлука за мирување на студиите на студент Павлинка Ѓоргиева на
насока Правни студии - Струмица.
Oдлука за одобрување на Барањето бр. 1005 – 11/1 поднесено од
Радмила Ердељанова редовен студент на насока Правни студии –
Штип.
Oдлука за одобрување на Барањето на студент Бобана Ѓорѓиева и
промена на статусот на студентот од редовен во вонреден.
Oдлука за одобрување на Барањето на студент Ивана Милчова и
промена на статусот на студентот од редовен во вонреден.
Одлука за одобрување на Барањето на студент Наташа Маринковиќ
и промена на статусот на студентот од редовен во вонреден.
Одлука за признавање на испити на студент Јулија Санева.
Одлука за признавање на испити на студент Љупка Трајкова.
Одлука за признавање на испити на студент Стефан Јанев.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Ристе Донев под наслов: „Меѓународно воено право“.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Ангелчо Јовановски под наслов: „Основни методи и
принципи за решавање на конфликти во работната средина“.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Симона Милевска под наслов: „Правата на обвинетиот во
кривичната постапка“.
Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/294 од 25.12.2015
година од Ивана Досева.
Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/295 од 25.12.2015
година од Јордан Илиевски.
Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/293 од 25.12.2015
година од Катерина Трајкова.
Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1002-82/4 од
2.2.2016 година од студентот на втор циклус Љупка Димитровска
за продолжување на рокот за завршување на студии од втор циклус
најдоцна до септември 2016 година, без плаќање на надомест од 500
евра во денарска противвредност.
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–– Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1002-29/16 од
8.2.2016 година од студентот на втор циклус Димитар Ристов за
продолжување на рокот за завршување на студии од втор циклус.
Дневен ред на 131-тата седница на ННС одржана на 23.2.2016 год.
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за избор на еден наставник во насловно
звање доцент за наставно-научната област семејно право според
Универзитетски билтен бр. 162, од 1.2.2016 година.
3. Донесување на предлог-одлука за доделување на звањето почесен
професор на проф. д-р Наталиа Владимировна Ботусова од Правен
факултет при Државен универзитет во Воронеж, Русија.
4. Донесување Одлука за измена на Одлука дел.бр. 1102-53/7 од
10.2.2016 г. за покриеноста на наставата за прв циклус студии
(зимски и летен семестар) за учебната 2015/2016 година на Правен
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
5. Донесување Одлука за организирање на 3. Меѓународна конференција
на Правен факултет.
6. Донесување Одлука за организирање на летна школа.
7. Донесување Одлука за организирање на Ораторска вечер 2016 година.
8. Донесување на Предлог-одлука за одобрување на средства за награди
за Ораторска вечер 2016 година.
9. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд со наслов „Компаративно правни аспекти на договор за лизинг“
од кандидатот Дајанчо Ефтимов.
10. Барања од вработени.
11. Барања од студенти на прв циклус.
12. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 131-та седница
–– Одлука за избор на д-р Јован Андоновски во звање насловен доцент за
наставно-научната област семејно право.
–– Предлог-одлука за доделување на звањето почесен професор на
правни науки на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, на проф. д-р
Наталиа Владимировна Ботусова.
–– Oдлука за измена и дополнување на Одлуката дел. бр. 1102-53/7 од
10.2.2016 година за покриеноста на наставата за прв циклус студии
(зимски и летен семестар) за учебната 2015/2016 година на Правен
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за организирање на 3. Меѓународна конференција на Правен
факултет.
–– Одлука за организирање на летна школа.
–– Одлука за организирање на Ораторска вечер на Правен факултет
2016 година.
–– Предлог-одлука за одобрување на средства за награди за Ораторската
вечер 2016 на Правен факултет.
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–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Дајанчо Ефтимов под наслов „Компаративно правни
аспекти на договор за лизинг“.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Олга Кошевалиска
во период од 9.3.2016 год. до 11.3.2016 година поради учество на
Меѓународната конференција со наслов Maritime safety and security:
Future perspectives во рамките на проектот MARSAFENT, која ќе се
одржи во Рим.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Љупчо Сотироски
во период од 9.3.2016 год. до 11.3.2016 година поради учество на
Меѓународната конференција со наслов Maritime safety and security:
Future perspectives во рамките на проектот MARSAFENT, која ќе се
одржи во Рим.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Борка Тушевска
во период од 9.3.2016 год. до 11.3.2016 година поради учество на
Меѓународната конференција со наслов Maritime safety and security:
Future perspectives во рамките на проектот MARSAFENT, која ќе се
одржи во Рим.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Ана НикодиновскаКрстевска во период од 9.3.2016 год. до 11.3.2016 година поради
учество на Меѓународната конференција со наслов Maritime safety
and security: Future perspectives во рамките на проектот MARSAFENT,
која ќе се одржи во Рим.
–– Одлука за определување на рецензенти за рецензирање на ракопис –
учебник со наслов „Трудово право“.
–– Одлука за мирување на студиите на студент Марина Радосављевиќ
Бојчева на насока Правни студии – Струмица.
–– Одлука за одобрување на Барањето од студент Славче Стојанов и
промена на статусот на студентот од редовен во вонреден на насока
Правосудна – Штип.
–– Одлука за признавање на испити на студентот Стефанија Монева.
–– Предлог-мислење за одобрување на барањето на студент Никица
Атанасова.
–– Предлог-одлука за одбивање на Барањето на студент Сања Стојанова.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-59/116 од 7.10.2015
година од Анита Крстеска.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/272 од 25.11.2015
година од Александар Тодосиев.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/14 од 23.2.2016 година
од Александар Тодосиев.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/277 од 9.12.2015
година од Здравко Стојановски.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/276 од 9.12.2015
година од Слаѓан Спасовски.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/6 од 16.2.2016 година
од Спасе Николов.
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–– Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1002-82/7 од
16.2.2016 година од студентот на втор циклус Зорица Василева
Макаренко.
Дневен ред на 132-та седница на ННС одржана на 15.3.2016 год.
–– Усвојување на записниците од 130-тата и 131-та седница на ННС на
Правен факултет.
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за утврдување на бројот на студенти за
запишување на прв циклус на студии за учебната 2016/2017 година
на Правен факултет.
3. Донесување Одлука за утврдување на бројот на студенти за
запишување на втор циклус на студии за учебната 2016/2017 година
на Правен факултет.
4. Донесување Одлука за формирање на нова рецензентска комисија
по конкурс објавен на 6.11.2015 година во дневните весници „Нова
Македонија“ и „Коха“ за избор на еден наставник во сите звања
за наставно-научната област етика на Правниот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесени одлуки на 132-та седница
–– Одлука за бројот на студентите кои ќе се запишат на Правниот
факултет на прв циклус студии во академската 2016/2017 година.
–– Одлука за бројот на студентите кои ќе се запишат на Правниот
факултет на втор циклус студии во академската 2016/2017 година.
–– Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор на
еден наставник во сите звања за наставно-научна област етика.
Дневен ред на 133-тата седница на ННС одржана на 29.3.2016 год.
–– Усвојување на записникот од 132-та 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 социологија на политиката
според Универзитетски билтен бр. 164 од 1.3.2016 година.
3. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиска програма Правни студии на прв циклус на студии на Правен
факултет.
4. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиска програма Применета политиката и дипломатија на прв
циклус на студии.
5. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиска програма Новинарство и односи со јавноста на прв циклус
студии.
6. Донесување Одлука за избор на членови на комисијата за
самоевалуација на Правен факултет.
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7. Донесување Одлука за печатење на зборник од Третата меѓународна
конференција на Правен факултет.
8. Донесување Одлука за дополнување и измена на листа на теми за
магистерски труд на Правен факултет.
9. Донесување Одлука за дополнување и измена на листа на теми за
дипломски труд/завршен испит на Правен факултет.
10. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Одговорноста на политичките
функционери како највисоки државни службеници преку законските
и подзаконските акти“ од кандидат Јасминка Миланова.
11. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Медијацијата како алтернативен
начин на решавање на спорови“ од кандидат Сања Живкова.
12. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Медијацијата како алтернативен
начин на решавање на спорови“ од кандидат Дајанчо Ефтимов.
13. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Казнено-правна помош во кривичната
материја“ од кандидат Сања Карчева.
14. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под
наслов „Улогата на Европскиот социјален фонд за постигнување на
економска и социјална кохезија“ од кандидат Валерија Николова.
15. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под
наслов „Вештакот како доказно средство во парничната постапка“ од
кандидат Влатко Нацев.
16. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под
наслов „Слободата на медиумите: споредбена анализа на медиумите
на земјите од Југоисточна Европа“ од кандидат Горан Мирковски.
17. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под
наслов „Кривичните дела против изборите и гласањето“ од кандидат
Марија Штерјова.
18. Донесување Одлука за поништување на Одлука дел.бр. 1102-53/44 од
10.2.2016 година.
19. Донесување Одлука за поништување на Одлука дел.бр. 1102-53/41 од
10.2.2016 година.
20. Донесување Одлука за поништување на Одлука дел.бр. 1102-53/39 од
10.2.2016 година.
21. Донесување Одлука за организирање на превоз до Одделот за
криминалистичка техника при МВР и Јавното обвинителство во
Скопје.
22. Донесување на Предлог-одлука за одобрување на средства за годишна
членарина во SEELS – Мрежа на правни факултети на Југоисточна
Европа.
23. Барања од вработени.
24. Барања од студенти на прв циклус.
25. Барања од студенти на втор циклус.
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Донесени одлуки на 133-тата седница
–– Одлука за избор на д-р Страшко Стојановски во звање вонреден
професор за наставно-научната област социологија на политиката.
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Правни студии на прв циклус студии на Правен факултет.
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Применета политика и дипломатија на прв циклус студии
на Правен факултет.
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиска
програма Медиумски студии и односи со јавноста на прв циклус
студии на Правен факултет.
–– Oдлука за избор на членови на комисија за самоевалуација на Правен
факултет.
–– Одлука за печатење на зборник од Третата меѓународна конференција
на Правен факултет.
–– Одлука за дополнување и измена на листи на теми за магистерски
труд на Правен факултет.
–– Одлука за дополнување и измена на листи на теми за дипломски труд/
завршен испит на Правен факултет.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Јасминка Миланова под
наслов: „Одговорноста на политичките функционери како највисоки
државни службеници преку законските и подзаконските акти“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Сања Живкова под
наслов: „Медијацијата како алтернативен начин на решавање на
споровите“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Дајанчо Ефтимов под
наслов: „Компаративно правни аспекти на договорите за лизинг“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Сања Карчева под наслов „Казнено правна помош во
кривичната материја“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Валерија Николова под наслов: „Улогата на Европскиот
социјален фонд за постигнување на економска и социјална кохезија“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Влатко Нацев под наслов: „Вештакот како доказно
средство во парничната постапка“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд од
кандидатот Горан Мирковски под наслов: „Слободата на медиумите:
споредбена анализа на медиумите на земјите од Југоисточна Европа“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Марија Штерјова под наслов: „Кривичните дела против
„изборите и гласањето“.
–– Одлука за поништување на Одлука дел.бр. 1102-53/44 од 10.2.2016
година.
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–– Одлука за поништување на Одлука дел.бр. 1102-53/41 од 10.2.2016
година.
–– Одлука за поништување на Одлука дел.бр. 1102-53/39 од 10.2.2016
година.
–– Одлука за одобрување на превоз до Одделот за криминалистичка
техника при МВР и Јавното обвинителство во Скопје.
–– Предлог-одлука за зачленување на Правниот факултет во SEELS –
мрежа на правни факултети на Југоисточна Европа и одобрување на
средства.
–– Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Јован Ананиев во
период од 4.4.2016 год. до 6.4.2016 година поради присуство на
семинар „Accessibility and reasonable accommodation“, кој ќе се
одржи во Виена, Австрија.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Дејан Маролов во период
од 16.5.2016 год. до 18.8.2016 година поради учество на меѓународна
конференција „Четврти медитерански мултидисциплинарен форум
на општествени науки“ кој ќе се одржи во Барселона, Шпанија.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Дејан Маролов во период
од 21.4.2016 год. до 27.4.2016 година поради учество на меѓународна
конференција „Четврти евроазиски мултидисциплинарен форум“ кој
ќе се одржи во Виена, Австрија.
–– Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Игор Камбовски во
период од 20.4.2016 год. до 22.4.2016 година поради учество на 16та Меѓународна конференција за е-бизнис и е-трговија „Е-трговина
2016“ која ќе се одржи во Палиќ, Р.Србија.
–– Одлука за признавање на испити на студент Јовче Арсовски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Ана Здравева под наслов: „Организираниот криминал низ
казнени дела на Казнениот законик на Република Македонија“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Деспина Царева под наслов: „Извршување на казната
затвор според Законот за извршување на санкции“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски
труд од студентот Елена Тасева под наслов: „Мирно решавање на
меѓународни односи“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Ивана Милчова под наслов: „Процесот на проширување
на РМ“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Ивана Стојанова под наслов: „Перење пари и други
приноси од казнено дело и финансирање на тероризам“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Ивана Стојаноска под наслов: „Европски парламент“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски
труд од студентот Наташа Митрушева под наслов: „Затвореничко
општество“.
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–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски
труд од студентот Стојанчо Петров под наслов: „Феноменолошки
карактеристики на компјутерскиот криминалитет“.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/15 од 3.3.2016 година
од Зорица Василева.
–– Одлука за прифаќање на Барањето бр. 1002-82/16 од 3.3.2016 година
од Спасе Николов.
–– Предлог-мислење за прифаќање на Барањето бр. 1002-29/28 од
3.3.2016 година од студент на втор циклус Давор Везенков.
Дневен ред на 134-тата седница на ННС одржана на 19.4.2016 год.
–– Усвојување на записникот од 133-тата 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 комуникации и мас-медиуми
според Универзитетски билтен бр. 165 од 15.3.2016 година.
3. Донесување Одлука за формирање Конкурсна комисија за упис на
студенти на прв циклус студии на Правен факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип, во учебната 2016/2017 година.
4. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Казнено правна помош во
кривичната материја“ од кандидат Сања Карчева.
5. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Остварување и заштита на права,
обврски и одговорности од работен однос со анализа на судската
практика“ од кандидат Наташа Димовска.
6. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Политичка комуникација – основи,
искуства, компаративна анализа“ од кандидат Љупка Димитровска.
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Факторингот како трговска дејност
и договорот за факторинг како инструмент за финансирање на
македонското стопанство“ од кандидат Христина Георгиевска.
8. Барања од вработени.
9. Барања од студенти на прв циклус.
10. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 134-тата седница
–– Одлука за избор на д-р Андон Мајхошев во звање вонреден професор
за наставно-научната област комуникации и мас-медиуми.
–– Одлука за формирање на комисии за упис на студенти на прв циклус
студии во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Сања Карчева под
наслов: „Казнено правна помош во кривичната материја“.
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–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Наташа Димовска под наслов „Остварување и заштита
на права, обврски и одговорности од работен однос со анализа на
судската практика“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот
труд на кандидатот Љупка Димитровска под наслов „Политичка
комуникација – основи, искуства, компаративна анализа“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Христина Георгиевска под наслов „Факторингот
како трговска дејност и договорот за факторинг како инструмент за
финасирање на македонското стопанство“.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта по предметот
Отштетно право.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум по предметот
Отштетно право.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Ванчо Димитриев под наслов: „Инспекциски надзор“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Марија Маролова под наслов: „Пензиски систем на РМ со
акцент на третиот пензиски столб“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Филип Кулаков под наслов: „Полициска и судска
соработка во ЕУ“.
Дневен ред на 135-тата седница на ННС одржана на 10.5.2016 год.
–– Усвојување на записникот од 134-тата седница на ННС на Правен
факултет.
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за покриеност на настава на прв циклус за
зимски и летен семестар за учебната 2016/2017 година на студиските
програми на Правен факултет.
3. Донесување Одлука за покриеност на настава на втор циклус за
зимски и летен семестар за учебната 2016/2017 година на студиските
програми на Правен факултет.
4. Донесување Одлука за верификување на изборот на нов раководител
на Катедрата по меѓународни односи и европско право на Правниот
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
5. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Факторингот како трговска
дејност и договорот за факторинг како инструмент за финансирање
на македонското стопанство“ од кандидат Христина Георгиевска.
6. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Улогата на ООН во глобалниот свет“ од
кандидатот Зоран Ташков.
7. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под наслов
„Вештачењето како доказно средство во кривичната постапка“ од
кандидат Благица Спасева.
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8. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под наслов
„Примена на начелото на индивидуализација на казната во контекст
на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на
казната“ од кандидат Кристина Стоилковска.
9. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под
наслов „Спогодување за висината на казната и неговата злоупотреба
во пракса“ од кандидат Јулијана Иванова.
10. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под наслов
„Заштита на човековите права на барателите на азил – македонско и
европско искуство“ од кандидат Александар Тодосиев.
11. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под
наслов „Заштита на деца – жртви и сведоци на кривични дела“ од
кандидат Моника Мушевска.
12. Донесување Одлука за формирање на истражувачки тим на научно
– истражувачкиот проект со наслов: Политика, административна и
правна култура на локално ниво во Република Македонија и Руската
Федерација.
13. Донесување Одлука за промена на одговорното лице за редакција
и администрација на меѓународното списание Balkan Social Science
Review на Правниот факултет.
14. Барања од вработени.
15. Барања од студенти на прв циклус.
16. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 135-тата седница
–– Одлука за покриеност на наставата за прв циклус студии за учебната
2016/2017 година на Правен факултет.
–– Одлука за покриеност на наставата за втор циклус на студии за
учебната 2016/2017 година на Правен факултет.
–– Одлука за верификување на изборот на доц. д-р Ана Никодиновска
Крстевска за нов раководител на Катедрата по меѓународни односи
и европско право.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Христина Георгиевска
под наслов: „Факторингот како трговска дејност и договорот за
факторинг како инструмент за финансирање на македонското
стопанство“.Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерскиот труд на кандидатот Зоран Ташков под наслов „Улогата
на ООН во глобалниот свет“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Благица Спасева под наслов: „Вештачењето како
доказно средство во кривичната постапка“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Кристина Стоилковска под наслов: „Примена на
начелото на индивидуализација на казната во контекст на Законот за
одредување на видот и одмерување на висината на казната“.
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–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Јулијана Иванова под наслов: „Спогодување за
висината на казната и неговата злоупотреба во пракса“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Александар Тодосиев под наслов: „Заштита на
човековите права на барателите на азил-македонско и европско
искуство“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Моника Мушевска под наслов: „Заштита на деца –
жртви и сведоци на кривични дела“.
–– Одлука за формирање истражувачки тим за научно – истражувачкиот
проект со наслов „Политика, административна и правна култура на
локално ниво во Република Македонија и Руската Федерација“.
–– Одлука за избор на доц. д-р Марија Амповска за лице за редакција
и администрација на меѓународното списание Balkan Social Science
Review на Правниот факултет.
–– Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство
(Подгорица, Црна Гора) на проф. д-р Игор Камбовски.
–– Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство
(Стразбург, Франција) на проф. д-р Јован Ананиев.
–– Одлука за одобрување на отсуство за патување во земјата (Охрид) на
доц. д-р Кристина Мишева.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Марија Бургова под наслов: „Заштита на жената –
работничка: правна и институционална заштита“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Ивана Илиева под наслов: „Институтот застареност во
македонското право – историски развој и правна уредност“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Николина Атанасова под наслов: „Радио и телевизиска
емисија за деца“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Соња Алексова под наслов: „Совет на министри“.
–– Одлука за корекција на поени во е-индекс.
Дневен ред на 136-тата седница на ННС одржана на 31.5.2016 год.
–– Усвојување на записникот од 135-тата седница на ННС на Правен
факултет.
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за избор на член на Универзитетски сенат од
редот на професорите на Правниот факултет (сенатор).
3. Донесување Одлука за усвојување на елаборати за акредитација на
студиски програми на втор циклус студии на Правен факултет.
4. Донесување Одлука за организирање превоз за 18 студенти од Правен
факултет за учество на летната школа.
5. Донесување Одлука за преземање на преостанати обврски за
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предметот Криминологија.
6. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Родов аспект на платите во Република
Македонија“ од кандидат Александар Малинов.
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Слободата на медиумите во Република
Македонија“ од кандидат Невенка Ронкова.
8. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Позитивните и негативните последици
од примената на законот за стекнување на државјанство на Република
Македонија“ од кандидат Елена Ѓорѓиева.
9. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Кривично дело убиство во правната
практика на Апелационен суд Штип“ од кандидат Игор Ѓорѓев.
10. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Правото на меѓународни односи на
Европската Унија“ од кандидат Александар Поповски.
11. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерски
труд со наслов „Одговорноста на гарантот според македонското
право и судска практика“ од кандидат Катерина Ѓуркова.
12. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд под
наслов „Сиромаштијата во Република Македонија како причина за
кршење на правото на образование на децата“ од кандидат Александра
Тошевска Мирчевски.
13. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд со наслов
„Придонесот за развој на заедницата анализиран преку договорите од
Мастрихт, Амстердам и Ница“ од кандидат Александар Саздов.
14. Барања од вработени.
15. Барања од студенти на прв циклус.
16. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 136-тата седница
–– Одлука за избор на нов член на Универзитетски сенат од редот на
професорите на Правниот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
– Штип.
–– Одлука за организирање на превоз за 18 студенти на релација ШтипОхрид-Штип од Правен факултет за учество на летната школа.
–– Одлука за преземање на преостанати обврски по предметот
криминологија.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Александар Малинов под наслов „Родов аспект на
платите во Република Македонија“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Невенка Ронкова под наслов „Слободата на медиумите во
Република Македонија“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
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кандидатот Елена Ѓорѓиева под наслов „Позитивните и негативните
последици од примената на законот за стекнување на државјанство на
Република Македонија“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Игор Ѓорѓев под наслов „Кривично дело убиство во
правната практика на Апелационен суд Штип“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот
труд на кандидатот Александар Поповски под наслов „Правото на
меѓународни односи на Европската Унија“.
Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
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 Александра Топшевска Мирчевки под наслов:
„Сиромаштијата во Република Македонија како причина за кршење
на правото на образование на децата“.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Александар Саздов под наслов: „Придонесот за развој
на Заедницата преку Договорите од Мастрихт, Амстердам и Ница“.
Одлука за одобрување на отсуство за патување во странство (Атина,
Грција) на проф. д-р Јован Ананиев.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Билјана Мицова под наслов: „Компаративна анализа
на посебните (гранските) колективни договори од областа на
стопанството во приватниот сектор од аспект на примена на начелото
на поволност на вработените“.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Дарко Милев под наслов: „Функционирањето на
постојаниот меѓународен кривичен суд“.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Ева Младенова под наслов: „Институции на Еу-потреба од
реформите на ЕУ“.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Кристина Манева под наслов: „Хемиска кастрација во
македонското и споредбеното казнено право“
Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1002-82/30 од
10.5.2016 година од студентот на втор циклус Ленче Коцевска за
второ продолжување.
Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1002-82/30 од
10.5.2016 година од студентот на втор циклус Ленче Коцевска за
прво продолжување.

Дневен ред на 137-та седница на ННС одржана на 14.6.2016 год.
–– Усвојување на записникот од 136-тата седница на ННС на Правен
факултет.
1. Наставна проблематика.
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2. Донесување Одлука за усвојување на елаборати за акредитација на
студиски програми на втор циклус на студии на Правен факултет.
3. Донесување Одлука за измена и дополнување на одлука за формирање
на комисии за проверка на постојните учебници од македонски автори
кои се користат на Правен факултет.
4. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука дел. бр.
1102-98/6 од 22.4.2016 година за формирање на комисија за упис на
студенти на прв циклус студии на Правен факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип, во учебната 2016/2017 година.
5. Донесување Одлука за усвојување на рецензија за скрипта со наслов
„Отштетно право“ од авторот доц.д-р Марија Амповска.
6. Донесување Одлука за усвојување на рецензија за практикум со
наслов „Отштетно право“ од авторот доц.д-р Марија Амповска.
7. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта
по предметот Договорно право од авторот доц. д-р Борка Тушевска
Гавриловиќ.
8. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум
по предметот Договорно право од авторот доц. д-р Борка Тушевска
Гавриловиќ.
9. Донесување Одлука за набавка на книги и учебници кои ќе бидат
користени во наставата по одделни предмети на Правниот факултет.
10. Донесување Одлука за плаќање на котизација за објавување на
трудови во меѓународното списание Student Social Science Journal.
11. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Улогата на ООН во глобалниот
свет“ од кандидат Зоран Ташков.
12. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена на
магистерскиот труд под наслов „Слобода на медиумите во Република
Македонија“ од кандидат Невенка Ронкова.
13. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Кривичното дело убиство во
правната практика на Апелациониот суд во Штип“ од кандидат Игор
Ѓоргев.
14. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Родов аспект на платите во
Република Македонија“ од кандидат Александар Малинов.
15. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Правото на меѓународни односи
на Европската Унија“ од кандидат Александар Поповски.
16. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Одговорноста на гарантот според
македонското право и судска практика“ од кандидат Катерина
Ѓуркова.
17. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Остварување и заштита на права,
обврски и одговорности од работен однос со анализа на судската
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практика“ од кандидат Наташа Димовска.
18. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Европската Унија и предизвиците“ од
кандидат Марија Василевска.
19. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Видови на колективни договори и
нивниот меѓусебен однос“ од кандидат Васко Николов.
20. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Социјалните, религиозните, стручните
и правните дилеми за проблемот на еутаназијата“ од кандидат Марјан
Ристов.
21. Донесување Одлука за по пријава на тема за магистерски труд
со наслов „Кривични дела против половата слобода и морал во
штипското апелационо подрачје“ од кандидат Александар Треневски.
22. Донесување Одлука за по пријава на тема за магистерски труд со
наслов „Улогата на трудовата инспекција во сферата на безбедноста и
здравјето при работа со посебен осврт во сферата на градежништвото“
од кандидат Зорица Василева.
23. Донесување Одлука за поништување на оцени по предметот Царински
систем на РМ на студенти од втор циклус.
24. Барања од вработени.
25. Барања од студенти на прв циклус.
26. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 137-та седница
–– Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на студиската
програма Казнено право 120 ЕКТС на втор циклус на студии на
Правен факултет.
–– Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на студиската
програма Граѓанско право 120 ЕКТС на втор циклус на студии на
Правен факултет.
–– Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на студиската
програма Деловно право 120 ЕКТС на втор циклус на студии на
Правен факултет.
–– Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на студиската
програма Јавна администрација 120 ЕКТС на втор циклус на студии
на Правен факултет.
–– Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на студиската
програма Демократски институции и човекови права 120 ЕКТС на
втор циклус на студии на Правен факултет;
–– Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на студиската
програма Студии по европско право 120 ЕКТС на втор циклус студии
на Правен факултет.
–– Одлука за измена на Одлука дел бр. 1602-190/4 од 1.12.2011 година
за формирање на комисиите за проверка на постојните учебници од
македонски автори кои се користат на Правен факултет.
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–– Одлука за измена и дополнување на Одлука дел. бр. 1102-98/6 од
22.4.2016 година за формирање на комисија за упис на студенти
на прв циклус студии на Правен факултет при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за усвојување на рецензија за скрипта со наслов „Отштетно
право“ од авторот доц. д-р Марија Амповска.
–– Одлука за усвојување на рецензија за практикум со наслов „Отштетно
право“ од авторот доц. д-р Марија Амповска.
–– Одлука за избор на нови рецензенти за издавње на скрипта по
предметот Договорно право од авторот доц. д-р Борка Тушевска
Гавриловиќ.
–– Одлука за избор на нови рецензенти за издавње на практикум по
предметот Договорно право од авторот доц. д-р Борка Тушевска
Гавриловиќ.
–– Одлука за набавка на книги и учебници кои ќе бидат користени во
наставата по одделни предмети на Правниот факултет.
–– Одлука за плаќање на котизација за објавување на трудови во
меѓународното списание Student Social Science Journal.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Зоран Ташков под
наслов: „Улогата на ООН во глобалниот свет“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Невенка Ронкова
под наслов: „Слободата на медиумите во Република Македонија:
проблеми и перспективи“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Игор Ѓорѓев под наслов:
„Кривичното дело убиство во правната практика на Апелациониот
суд во Штип“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Александар Малинов
под наслов: „Родов аспект на платите во Република Македонија“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Александар Поповски
под наслов: „Правото на меѓународни односи на Европската Унија“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Катерина Ѓуркова под
наслов: „Одговорноста на гарантот според македонското право и
судска практика“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Наташа Димовска под
наслов: „Остварување и заштита на права, обврски и одговорности од
работен однос со анализа на судската практика“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Марија Василевска под наслов „Европската Унија и
предизвиците“.
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–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Васко Николов под наслов „Видови на колективни
договори и нивниот меѓусебен однос“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд на
кандидатот Марјан Ристов под наслов „Социјалните, религиозните,
стручните и правните дилеми за проблемот на еутаназијата“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Александар Треневски под наслов: „Кривични
дела против половата слобода и морал во штипското апелационо
подрачје“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Зорица Василева под наслов: „Улогата на трудовата
инспекција во сферата на безбедноста и здравјето при работа со
посебен осврт во сферата на градежништвото“.
–– Одлука за поништување на пријавите и оцените по предметот
Царински систем на РМ на втор циклус на студентите Сашо
Андреоски и Баже Милев.
–– Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Љупчо Сотироски во
Малме, Шведска.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр. 0801-2/19 од 13.6.2016
година од доц. д-р Борка Тушевска Гавриловиќ.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр. 0801-2/20 од 13.6.2016
година од доц. д-р Олга Кошевалиска.
–– Одлука за одобрување на Барањето за поништување на испитот по
предметот Македонски јазик на студент Мартин Алексов.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Кристијан Панев под наслов: „Пренос на ризик кај
договорот за продажба според ЗОО и Виенската конвенција за
меѓународна продажба на стоки“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Ана Клесова под наслов: „Меѓународно договорно право“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Викторија Димитрова под наслов: „Обидот како стадиум
на извршување на умислено казнено дело“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Горан Иликовски под наслов: „Мирно решавање на
меѓународните спорови“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Елена Балоска под наслов: „Посебни постапки според
ЗПП“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Елена Балоска под наслов: „Посебни постапки според
ЗПП“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Елица Божиновска под наслов: „Договорот за градење со
клуч на рака“.
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–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Ивана Илиевска под наслов: „Тек на првостепената
постапка со посебен осврт на главната расправа“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Катрин Паризова под наслов: „Појавни форми на
меѓународниот тероризам и нивно сузбивање“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Стефанија Монева под наслов: „Совет на министри“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Фросина Балоска под наслов: „Поим и видови тужби“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Христина Крстевска под наслов: „Ништовни договори и
рушливи договори и постапка за нивно поништување“.
–– Предлог-мислење за одбивање на Барањето бр.1002-29/60 од
30.5.2016 година од студентот на втор циклус Танја Кироска Филиќ.
Дневен ред на 138-та седница на ННС одржана на 30.8.2016 год.
–– Усвојување на записникот од 137-та 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-научна област граѓанско право.
3. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во насловно звање доцент/вонреден професор за наставнонаучната област уставно право.
4. Донесување Одлука за организирање на Меѓународна научна
конференција на Правен факултет при УГД во соработка со Johns
Hopkins University – USA, Универзитет на Југоисточна Европа –
Тетово, Центар за управување со кризи.
5. Донесување Одлука за усвојување на рецензија за скрипта со наслов
„Скрипта по предметот договорно право“ од авторот доц. д-р Борка
Тушевска-Гавриловиќ.
6. Донесување Одлука за усвојување на рецензија за практикум со
наслов „Практикум по предметот договорно право“ од авторот доц.
д-р Борка Тушевска-Гавриловиќ.
7. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта
по предметот Човекови права од авторот наслов. доц. д-р Жанета
Попоска.
8. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум
по предметот Човекови права од авторот наслов.доц. д-р Жанета
Попоска.
9. Информации во врска со издавање на Годишен зборник на Правен
факултет, меѓународното списание Balkan Social Science Review, и
меѓународното списание Student Social Science Journal.
10. Информации во врска со практичната настава на Правен факултет.
11. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
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12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

на магистерскиот труд под наслов „Повеќекратна дискриминација –
принципи и практики“ од кандидат Тања Петрова.
Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Социјалните, религиозните,
стручните и правните дилеми за проблемот на еутаназијата“ од
кандидат Марјан Ристов.
Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена
на магистерскиот труд под наслов „Видови на колективни договори и
нивниот меѓусебен однос“ од кандидат Васко Николов.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Улогата на народниот правобранител
како контролор на работата на државните органи“ од кандидат
Билјана Стоилова.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Европските институции и влијанието
врз европската интеграција“ од кандидат Анета Џигерова.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Улогата на полицијата во новиот модел
на кривичната постапка во Република Македонија“ од кандидат
Далибор Трајков.
Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд со наслов
„Функционирање на Советот за безбедност и здравје при работа во
Република Македонија во периодот 2007-2017“ од кандидат Вера
Параклиева.
Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд со наслов
„Компаративното европско и македонско право на интелектуална
сопственост“ од кандидат Сибел Костнер Сејфединова.
Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд со наслов
„Однесувањето на гласачите во функција на креирањето на изборна
стратегија“ од кандидат Магдалена Глигорова.
Барања од вработени.
Барања од студенти на прв циклус.
Барања од студенти на втор циклус.

Донесени одлуки на 138-та седница
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната областа граѓанско право.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
насловно звање доцент за наставно-научната областа уставно право.
–– Одлука за организирање на меѓународна конференција на Правен
факултет.
–– Одлука за усвојување на рецензија за скрипта со наслов „Скрипта
по предметот договорно право“ од авторот доц. д-р Борка Тушевска.
–– Одлука за усвојување на рецензија за практикум со наслов „Практикум
по предметот договорно право“ од авторот доц. д-р Борка Тушевска.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта по предметот
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Човекови права од автор наслов. доц. д-р Жанета Попоска,
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум по предметот
Човекови права од автор наслов.доц. д-р Жанета Попоска.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Тања Петрова под
наслов: „Повеќекратна дискриминација – принципи и практики“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Марјан Ристов под
наслов: „Социјалните, религиозните, стручните и правните дилеми за
проблемот на еутаназијата“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Васко Николов под
наслов: „Видови на колективни договори и нивниот меѓусебен однос“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Билјана Стоилова под наслов „Улогата на народниот
правобранител како контролор на работата на државните органи“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Анета Џигерова под наслов „Европските институции и
влијанието врз европската интеграција“.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена на магистерскиот труд
на кандидатот Далибор Трајков под наслов „Улогата на полицијата
во новиот модел на кривичната постапка во Република Македонија“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Вера Параклиева под наслов: „Функционирање на
Советот за безбедност и здравје при работа во Република Македонија
во периодот 2007-2017“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Магдалена Глигорова под наслов: „Однесувањето на
гласачите во функција на креирањето на изборна стратегија“.
–– Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Јован Ананиев во
Париз, Франција.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр. 0801-2/24 од 30.8.2016
година од проф. д-р Јован Ананиев за плаќање на котизација за труд.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр. 0801-2/24 од 30.8.2016
година од проф. д-р Јадранка Денкова за плаќање на котизација за
труд.
–– Одлука за одобрување на Барањето за поништување на испитот
по предметот Заштита на животната средина на студент Антонио
Стоилов.
–– Одлука за одобрување на Барањето за поништување на испитот по
предметот Основи на туризмот на студент Иван Николов.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр.1005-22/18 од 30.8.2016
година на студент Антонио Гигов.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр.1005-22/15 од 30.8.2016
година на студент Ана Максимова.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр.1005-22/6 од 23.6.2016
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година на студент Ванчо Малинов.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр.1005-22/17 од 30.8.2016
година на студент Горан Јосифов.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр.1005-22/10 од 24.8.2016
година на студент Даниела Спасовска.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр.1005-22/10 од 24.8.2016
година на студент Даниела Спасовска.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр.1005-22/9 од 24.8.2016
година на студент Елизабета Спасовска.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр.1005-22/16 од 30.8.2016
година на студент Елеонора Шалевска.
–– Одлука за одобрување на барањето дел.бр.1005-22/12 од 26.8.2016
година на студент Зорица Алачева.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр.1005-22/7 од 23.6.2016
година на студент Марија Деровска.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр.1005-22/15 од 30.8.2016
година на студент Марија Спасова.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр.1005-22/8 од 23.8.2016
година на студент Наташа Павловска
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр.1005-22/19 од 30.8.2016
година на студент Никица Танчорова.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр.1005-22/11 од 24.8.2016
година на студент Ристе Ѓорѓијев.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр.1005-22/13 од 26.8.2016
година на студент Славица Постолова.
–– Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-27/12 од 23.6.2016
година и бр. 1005-17/6 од 23.6.2016 од студент Ванчо Малинов.
–– Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-27/12 од 23.06.2016
година и бр. 1005-17/6 од 23.6.2016 од студент Горан Јосифов.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-16/1 од 26.8.2016 година
од студент Марјан Трендов.
–– Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-27/15 од 24.8.2016
година и бр. 1005-17/8 од 24.8.2016 од студент Ристе Ѓорѓијев.
–– Одлука за одобрување на барањата бр. 1005-27/16 од 26.08.2016
година и бр. 1005-17/19 од 30.8.2016 од студент Стефанија Мијалкова.
–– Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-27/18 од 30.08.2016
година и бр. 1005-17207 од 30.8.2016 од студент Лазар Ласков.
–– Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-27/13 од 24.8.2016
година и бр. 1005-17/7 од 24.8.2016 од студент Марјан Урдов.
–– Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-15/2 од 26.8.2016 година
и бр. 1005-17/17 од 30.8.2016 од студент Елисавета Бумбарова.
–– Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-15/3 од 26.8.2016 година
и бр. 1005-17/18 од 30.8.2016 од студент Ивана Саздовска.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/7 од 30.8.2016 г. од
студент Антонио Гигов.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/6 од 24.8.2016 г. од
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студент Здравко Гошев.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/5 од 24.8.2016 г. од
студент Маја Митева.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/8 од 30.8.2016 г. од
студент Никица Танчорова.
–– Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-14/8 од 30.8.2016 година
и бр. 1005-17/21 од 30.8.2016 од студент Аритон Вејсели.
–– Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-14/6 од 30.8.2016 година
и бр. 1005-17/15 од 30.8.2016 од студент Андон Кавадаров.
–– Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-14/2 од 26.8.2016 година
и бр. 1005-17/10 од 26.8.2016 од студент Борче Стојановски.
–– Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-14/1 од 26.8.2016 година
и бр. 1005-17/9 од 26.8.2016 од студент Виктор Стојановски.
–– Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-14/4 од 26.8.2016 година
и бр. 1005-17/12 од 26.8.2016 од студент Даниел Пашоски.
–– Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-14/7 од 30.8.2016 година
и бр. 1005-17/16 од 30.8.2016 од студент Давид Тасламически.
–– Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-14/5 од 30.8.2016 година
и бр. 1005-17/13 од 30.8.2016 од студент Иван Кузмановски.
–– Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-14/3 од 26.8.2016 година
и бр. 1005-17/11 од 26.8.2016 од студент Моника Манасиевска.
–– Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност.
–– Одлука за признавање на активности од остварена Еразмус мобилност.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Ана Костуранова под наслов: „Пренесување на правата на
интелектуална сопственост (приказ и анализа на договорите што се
основ за пренос на овие права во македонското право)“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Александар Шошевски под наслов: „Организација на
Обединети нации“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Дарко Величковиќ под наслов: „Развој на технолошкоиндустриските развојни зони и нивното влијание на македонскиот
царински систем“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Запре Иванов под наслов: „Договор за кредит наспроти
лизингот според македонското право“.
–– Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Зоран Милошевска под наслов: „Државата како субјект на
меѓународното право“.
–– Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Златко Стојанов под наслов: „Етнички национализам на
Балканот“.
–– Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Иван Дуковски под наслов: „Говор на омраза на интернет
во Р. Македонија
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–– Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски
труд од студентот Мартина Јованова под наслов: „Питачењето кај
малолетници како социјална девијантна појава“.
–– Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Мартин Кипријановски под наслов: „ЕУ и мигрантската
криза“.
–– Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Марија Маринкова под наслов: „Вредностите и целите на
Европската Uнија со создавањето на областа на слобода, безбедност
и правда“.
–– Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Марија Шорова под наслов: „Ограничување на правото на
штрајк: анализа на правната регулатива во РМ“.
–– Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Ратка Велкова под наслов: „Одговорноста на државните и
јавните службеници“.
–– Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Слободан Јефтимов под наслов: „Распадот на Југославија
и Балканските војни во 90-тите“.
–– Oдлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Стојанче Митев под наслов: „Заштита на владенијевладетелски тужби“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Сабина Трајкова под наслов: „Говорот на омраза во
медиумите во РМ: примери од практиката во РМ“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Ташка Николова под наслов: „Принципи на вработување
во јавниот сектор на Р.Македонија“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Цветанка Захова под наслов: „Меѓународно-правни
аспекти на договорот за лиценца“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Александар Симонов под наслов: „Меѓународно воено
право“
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Викторија Атанасова под наслов: „Безбедност и здравје
при работа со акцент на безбедноста и здравјето на вработените во
рударството во РМ“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Горан Пеливанов под наслов: „Правната природа на
договорот за франшизинг“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Јулијана Донева Митева под наслов: „Договор за продажба
со задржување на правото на сопственост“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Никола Лазаревски под наслов: „Северноатлантската
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алијанса-НАТО“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит
од студентот Павле Христов под наслов: „Надворешни политики на
Европска унија кон Република Турција“.
–– Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1005-27/17 од
26.8.2016 година од Борче Николов.
–– Предлог-мислење за одобрување на Барањето бр.1005-27/14 од
24.8.2016 година од Сара Трајкова
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/48 од 11.8.2016
година од студент Далибор Колевски.
Дневен ред на 139-тата седница на ННС одржана на 12.9.2016 год.
1. Наставна проблематика.
2. Донесување Одлука за избор на продекан на Правен факултет како
замена на доц. д-р Олга Кошевалиска.
3. Донесување Одлука по иницијативи дел.бр. 1105-170/1 од 12.9.2016
година од Катедрата по меѓународни односи и европско право и дел.
бр. 1105-170/2 од 12.9.2016 година од Катедрата по политички и
правно-политички науки за покренување на постапка за предвремен
избор во повисоко звање насловен вонреден професор за наставнонаучната област меѓународно јавно право на д-р Жанета Попоска.
4. Донесување Одлука за измена на Одлуката дел.бр. 1102-107/5 од
12.5.2016 година за покриеност на наставата за втор циклус за
учебната 2016/2017.
5. Донесување Одлука за ангажирање на стручњаци од пракса на Правен
факултет.
6. Донесување Одлука за утврдување на членови на ННС за зимски
семестар во учебната 2016/2017 година.
7. Донесување Одлука за усвојување на теми за магистерски труд за
учебната 2016/2017 година.
8. Донесување Одлука за усвојување на теми за дипломски труд/
завршен испи за учебната 2016/2017 година.
9. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена на
магистерскиот труд под наслов „Позитивни и негативни последици од
примената на Законот за стекнување на државјанството во Република
Македонија“ од кандидат Елена Ѓеорѓиева.
10. Донесување Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена на
магистерскиот труд под наслов „Европската Унија и предизвиците“
од кандидат Марија Василевска.
11. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Злоупотреба и заштита на детскиот
труд“ од кандидат Виктор Ангеловски.
12. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена на
магистерски труд со наслов „Развојот и независноста на медиумите
во Република Македонија од кандидат Нико Китани.
13. Барања од вработени.
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14. Барања од студенти на прв циклус.
15. Барања од студенти на втор циклус.
Донесени одлуки на 139-тата седница
–– Одлука за избор на доц. д-р Борка Тушевска Гавриловиќ за продекан
како замена на доц. д-р Олга Кошевалиска која е на породилно
боледување.
–– Одлука за прифаќање на иницијативи за покренување на постапка
за предвремен избор во повисоко звање насловен вонреден професор
за наставно-научната област меѓународно јавно право на д-р Жанета
Попоска.
–– Одлука за измена на Одлуката дел.бр. 1102-107/5 од 12.5.2016 година
за покриеност на наставата за втор циклус за учебната 2016/2017.
–– Одлука за ангажирање на Сотир Костов како стручњак од пракса.
–– Одлука за ангажирање на Душко Миновски како стручњак од пракса.
–– Одлука за утврдување на членови на ННС за зимски семестар
2016/2017 година на Правен факултет.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Елена Ѓеорѓиева под
наслов: „Позитивни и негативни последици од примената на Законот
за стекнување на државјанството во Република Македонија“.
–– Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Марија Василевска под
наслов: „Европската Унија и предизвиците“.
–– Одлука за одобрување на Барање дел.бр. 0801-2/25 од 12.9.2016
година од проф. д-р Војо Беловски.
–– Одлука за одобрување на превоз до Државен универзитет Тетово.
–– Одлука за одобрување на Барањето дел.бр.1005-22/21 од 12.9.2016
година на студент Ана Крмова.
–– Одлука за одобрување на Барање бр. 1005-22/20 од 7.9.2016 година
од Ирена Љотевска.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/9 од 6.9.2016 г. од
студент Глигор Коцев.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/11 од 12.9.2016 г. од
студент Давор Малиновиќ.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/14 од 12.9.2016 г. од
студент Далиборка Митевска.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-23/10 од 12.9.2016 г. од
студент Ивана Вучева.
–– Одлука за одобрување на Барањата бр. 1005-14/10 од 12.9.2016 година
и бр. 1005-17/23 од 12.9.2016 година од студент Димитар Ѓорѓиев.
–– Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005-14/9 од 12.9.2016 година
од студент Стојан Петрески Симјаноски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд од
студентот Верче Божинова под наслов: „Нормативни акти“.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски
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труд од студентот Игор Атанасовски под наслов: „Управување со
акционерско друштво со посебен осврт на едностепениот систем на
управување“.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Марјан Павловски под наслов: „Слободно движење на
работниците: европска реалност и потреба“.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Мирјана Панчурова под наслов: „Административни
договори“.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Никола Лефков под наслов: „Трансформација на
партискиот систем во Република Македонија“.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски труд
од студентот Трајче Крстев под наслов: „Социјален дијалог во РМ“.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на дипломски
труд од студентот Павлинка Барбутова под наслов: „Акти на
администрацијата во РМ“.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Арслан Омерагиќ под наслов: „Дипломатски привилегии
и имунитети (меѓународно правна регулатива и примери од пракса“.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Илија Арсов под наслов: „Советот на Европа – промоција
на вредности и заедништво“ и за ментор е одреден доц. д-р Љупчо
Сотироски.
Одлука за прифаќање на пријавата за полагање на завршен испит од
студентот Кристина Атанасова под наслов: „Извори на трудовото
право: меѓународно и национални извори на трудовото право“.
Одлука за одобрување на Барањето бр. 1002-82/78 од 9.9.2016 година
од студент Димитар Горѓиевски.
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНИТЕ
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014

Вкупно
пријавени
51
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

18
10
13
35,29 19,61 25,49

7
13,73

9

10

1
1,96

2
3,92

9

10

0
0,00

1
1,67

9

10

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014

Вкупно
пријавени
60
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

36
11
9
60,00 18,33 15,00

3
5,00

Февруарска прва сесија, 2015

Вкупно
пријавени
880
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

172
126
111
19,55 14,32 12,61

133
159
15,11 18,07

Февруарска втора сесија, 2015

Вкупно
пријавени
1011
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

421
141
114
41,64 13,95 11,28

9

131
107
12,96 10,58

179
20,34

10
97
9,59

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
299
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

136
70
39
45,48 23,41 13,04

33
11,04

Јунска прва испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
876
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

149
141
148
17,01 16,10 16,89

9

10

15
5,02

6
2,01

9

165
128
18,84 14,61

10
145
16,55

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот
испитот
0
33
0,00
64,71
Не се
Го
јавиле на положиле
испитот
испитот
0
24
0,00
40,00
Не се
Го
јавиле на положиле
испитот
испитот
0
708
0,00
80,45
Не се
Го
јавиле на положиле
испитот
испитот
0
590
0,00
58,36
Не се
Го
јавиле на положиле
испитот
испитот
0
163
0,00
54,52
Не се
Го
јавиле на положиле
испитот
испитот
0
727
0,00
82,99

335

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Јунска втора испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
1048
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

428
186
128
40,84 17,75 12,21

137
13,07

Августовска испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
484
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

255
119
58
52,69 24,59 11,98

32
6,61

9

10

103
9,83

66
6,30

9

10

11
2,27

9
1,86

9

10

11
2,56

6
1,40

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015

Вкупно
пријавени
429
%

5

6

244
108
56,88 25,17

ОЦЕНКА
7
8
34
7,93

26
6,06

Не се
Го
јавиле на положиле
испитот
испитот
0
620
0,00
59,16
Не се
Го
јавиле на положиле
испитот
испитот
0
229
0,00
47,31
Не се
Го
јавиле на положиле
испитот
испитот
0
185
0,00
43,12

1. 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.
2. Издавачка дејност (зборници, книги)
Правниот факултет има специјална библиотека, како и читална
за студентите. Моментално се работи на нејзина компјутеризација со
можност за пребарување на интернет, електронско поврзување со други
библиотеки и нејзино мрежно поврзување со целиот наставен кадар на
факултетот. Библиотеката располага со вкупно 12 600 наслови од областа
на правото, општествените науки, комуникациите, новинарството и др.
Во оваа година се објавени: Годишен зборник на Правен факултет бр.
5 и првиот број на студентското списание Student’s Social Science Journal
Issue N. 1, 2016.
Се одржа и меѓународна конференција во Охрид Migration at sea:
International Law Perspectives and Regional Approaches (6 октомври 2015 г.).
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2014-2016

Датум Наслов
од-до на проектот

Позиција

Опис на активностите во тек на проектот:
Проектот
со
наслов
„Кадровскиот
капацитет, потребите и развојните
потенцијали на малите и средни бизниси во
источниот регион базирани на знаење“ се
реализира во временска рамка од 2 години.
Во рамки на истражувањето, како работни
активности во проектот остварени се повеќе
апликативни истражување чии податоци
се искористени за научно истражувачки
трудови. Од истражувањето спроведено во
рамки на овој проект, членовите изработија
4 научни труда, од кои 2 се објавени во
меѓународни списанија согласно член 95
точка 10 од Законот за високо образование,
а 2 (два) се во фаза на објавување во
Меѓународни списанија.
Кадровскиот
За потребите на трудовите беа спроведени
капацитет,
истражувања на терен како начин да се
потребите
сумираат практични разултати, и теоретски
и развојните
Раководител
потенцијали
проф. д-р Војо истражувања како начин да се направи една
научно аналитичка и дескриптивна анализа.
на малите и
Беловски
Фокусот
на
проблематиката
беше
средни бизниси во
студентската практика низ призмата на
источниот регион
повеќе аспекти и тоа: приватен сектор и
базирани на знаење
стопанството во поширока смисла, јавен
сектор, студентите од прв циклус студии
на правните факултет итн. Од сумираните
резултати обработените во 4-те труда од
ова област се елаборираат резултати од
повеќе проблематики на студентската
практика
во
Република
Македонија.
Активностите преземени во временската
рамка од 2 години целосно ја презентираат
состојбата на практичната настава на
студентите од правните факултети во
Република Македонија (приватни и јавни
високообразовни институции), истовремено
преку трудовите ги лоцираат проблемите
и потребите од интервенција во конкретни
сегменти на високото образование.
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3. Објавени трудови
- Објавени трудови од вработените на единицата.
Проф. д-р Јован Ананиев
1. Ј. Ананиев, Монографија „Разлика во плати врз основ на пол на
национално ниво” (македонски и албански јазик), издавач Мисија на
ОБСЕ во Скопје
2. Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka and Ananiev, Jovan (2016)
Перцепциите на граѓаните за транспарентноста и партиципативноста
во процесот на донесување на одлуки во единиците на ликалната
самоуправа во Источниот плански регион на Република Македонија.
Годишен зборник на Правен факултет, 5. pp. 287-305. ISSN 1857-7229
Доц. д-р Дејан Маролов
1. 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
Доц. д-р Димитар Апасиев
1. 2016 = Римско судско право – I; Издавач: MAGNA CARTA, Едиција:
Правна романистика; ISBN: 978-9989-2727-1-4; Скопје [117 стр.]
2. 2015 = Cicero – Dissertissime Romuli Nepotum (I), УДК. 32-05 (37)
808. 5-05 (37)’; Годишен зборник [со меѓународен уредувачки одбор],
Правен факултет, Државeн универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 2015;
Yearbook 2015 - Faculty of Law, Goce Delcev University – Stip; Volume
V, Год. 5, 2015; ISSN: 1857-8713; стр. 19–32 [17 стр.]
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
3. Belovski, Vojo (2015) Договор за вработување со приправници,
пробна работа, волонтерство и волонтерски стаж. Годишен
зборник на Правен факултет. ISSN 1857 – 8713
4. 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
5. 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

338

Годишен извештај

6. Belovski, Vojo (2015) Стварни права на странски лица. In: International
scientific conference “UN: Historical traditions and contemporary law”,
2-3 Oct 2015, Blagoevgrad, Bulgaria. (In Press)
7. Belovski, Vojo (2015) Видови менаџери и типови менаџери. In: Second
International Scientific Conference: Social change in the global world,
3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia.
Книга
–– Belovski, Vojo (2015) Стварно право - учебник. Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип, Штип, Македонија. ISBN 978-608-244-252-5
Монографија
–– Belovski, Vojo (2015) Работните односи - Видови на работен однос,
надомест на штета од работен однос. Manual. Компанија Д-р
Беловски.
Ас. докторанд м-р Елена Иванова
1. The possible negative aspects of the adoption procedure - Marolov, Dejan
and Ivanova, Elena, Academic Digest, Grigol Robakidze University (2).
pp. 65-73. ISSN 2298-0202. 2013.
2. 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.
3. Воведувањето на порота во казненото законодавство на РМ - последен
чекор во заокружување на акузаторниот процесен систем – Елена
Максимова, Нада Донева, Втора меѓународна научна конференција
„Општествени промени во глобалниот свет“, Правен факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“, Штип:2015.
4. European versus Macedonian principles of public procurement contracts,
Borka Tushevska, Olga Koshevaliska, Elena Maksimova, VIZIONE
26/2016 International magazine for social sciences, Open Access Journals,
EBSCO (2014), Proquest & CiteFactor, ISSN: 1409-8962- printed form,,
ISSN 1857- 9221- electronic form, 2016.
5. Депонирани два труда од Конференцијата на Правен факултет УГД,
со кои учествува на истата, се чека на објава.
6. Депониран труд за Годишник на Правен факултет УГД, чека на
објава.
Доц.д-р Ана Никодиновска-Крстевска
1. Nikodinovska Krstevska, Ana., TUSHEVSKA GAVRILOVIKJ,
Borka: Migration at sea: International Law Perspectives and Regional
Approaches, Giannini Editore, Napoli, 2016. (книга)
2. Koshevaliska, O., Tushevska Gavrilovikj, B. and Nikodinovska

339

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Krstevska, A.: “Migration crisis: Macedonia at crossroad” in
Nikodinovska Krstevska, A. and Tushevska Gavrilovikj, B. (eds):
Migration at sea: International Law Perspectives and Regional
Approaches, Giannini Editore, Napoli, 2016, pp. 61 – 76. (поглавје од
книга)
3. Никодиновска крстевска, Ана: „Европската унија во меѓународните
односи: Теориски гледишта за меѓународната улога на Унијата и
концепции за европската надворешна политика“ in Стојановски,
Страшко (ed): Зошто идеологијата е важна. Есеи за национализам,
политички идеологии и бирократија, Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип, Правен факултет, Центар за правно-политички истражувања,
Штип, 2016, стр. 79 – 101. (поглавје од книга)
4. Nikodinovska Krstevska, Ana: The double caracter of EU’s
Neighborhood Policy, Зборник на трудови. Втора меѓународна
научна конференција „Општествените промени во глобалниот свет“,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Правен факултет, Центар за
правно-политички истражувања, Штип, 2016, стр. 101 – 109.
5. Никодиновска Kрстевска, Ана: „Текот на евроатлантските
интеграции после украинската криза“, Годишен зборник на Правен
факултет бр. 5, Година 2015, Универзитет „Гоце Делчев’“ – Штип,
Штип, 2015, стр. 189 – 196.
Доц.д-р Борка Тушевска
1. Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka (2016) Crimes of Criminal
Insolvency in Macedonian Legislation. Balkan Social Science Review, 7.
pp. 47-65. ISSN 1857- 8772
2. Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2016)
European versus Macedonian principles of public procurement contracts.
VIZIONE. pp. 179-196. ISSN 1857- 9221
3. Tusevska, Borka (2015) Оправданоста на англосаксонскиот концепт
на обврзност на понудата во меѓународната продажба на стока.
Годишник на правниот факултет „Јустинијан Први” во Скопје, 52.
pp. 467-483. ISSN 0583-5062
4. Tusevska, Borka (2015) Договор на обем во меѓународниот превоз на
стоки според Ротердамските правила. Годишен зборник на Правен
факултет, 4 (5). pp. 76-95. ISSN 1857-7229
5. Tusevska, Borka (2015) The Non - Discrimination Principle Through
The Concept Of Establishment Of Companies In European Union. SEEU
Review The Journal of South East European University, 11 (1). pp. 111122. ISSN 1857-8462
6. Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga (2015) The enforcement of the
decision of prejudicial question. Человек в глобальном мире, материалы
Международной научной конференции (Воронеж, 18–20 мая 2015 г.).
pp. 54-57. ISSN ISBN 978-5-9273-2207-7
7. Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga (2015) Правната заштита
на јавните набавки низ призмата на кривичното граѓанското и
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8.

9.

10.

11.

управното право. International magazine for social sciences “VIZIONE
“ Skopje, 23 (1). pp. 161-177. ISSN 1409-8962/ 1857-9221 (online)
Tusevska, Borka and Miseva, Kristina and Kosevaliska, Olga (2015) The
personnel capacities and needs of small and medium trade companies
seen through the traineeship in Republic of Macedonia. International
Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 24 (7). ISSN 23074531
Tusevska, Borka (2015) Правниот режим на одговорноста на
државата на знамето во меѓународното транспортно право. In:
Општествените промени во глобалниот свет Правен факултет Штип
2015, 03-05 Sept 2015, Stip, Macedonia.
Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Nikodinovska Krstevska,
Ana (2015) Migration crisis: Macedonia on crossroads. In: International
Conference on Migrations at sea: international law perspectives and
regional approaches, 06 Oct 2015, Ohrid, Macedonia. (Unpublished)
Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka and Nikodinovska Krstevska,
Ana (2015) Migration crisis: Macedonia on crossroads. In: Migration at
sea: International Law Perspectives and Regional Approaches, Faculty of
Law, University Goce Delcev - Stip, 6 Oct 2015, Ohrid, Macedonia

Доц.д-р Олга Кошевалиска
1. Olga Kosevaliska, Borka Tusevska Gavrilovik, Ana Nikodinovska:
Migration crisis: Macedonia at the Crossroad, in Migration at sea.
International Law Perspectives and Regional Approaches, Giannini
Editore, Napoli, 2016. ebook available at http://www.marsafenet.org/
2. Kosevaliska, Olga and Tusevska, Borka (2016) Crimes of Criminal
Insolvency in Macedonian Legislation. Balkan Social Science Review, 7.
pp. 47-65. ISSN 1857- 8772
3. Tusevska, Borka and Kosevaliska, Olga and Ivanova, Elena (2016)
European versus Macedonian principles of public procurement contracts.
VIZIONE. pp. 179-196. ISSN 1857- 9221
4. Kosevaliska, Olga, Maksimova Elena (2016): Confiscation of property
and property interest in case of abolition, International conference - Social
Change in the global world, CLPR, University of Goce Delcev, Stip
5. Nanev, L., Kosevaliska, O. (2016): Pardon as a criminal or administrative
legal institute, its legal nature and its legal arrangement in the law system
of the republic of Macedonia, Social Change in the global world, CLPR,
University of Goce Delcev, Stip;
6. Buzarovska, G., Nanev, L.. Kosevaliska O., (2016): Restorative justice
towards children, Macedonian Review of criminal law and criminology,
Spring, УДК 343.13:347.965.42-053.2 (497.7);
7. Tusevska, Borka and Miseva, Kristina and Kosevaliska, Olga (2015) The
personnel capacities and needs of small and medium trade companies
seen through the traineeship in Republic of Macedonia. International
Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 24 (7). ISSN 23074531
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Проф. д-р Јадранка Денкова
1. Годишен зборник на Правен факултет, 5 pp. 287-305 ISSN 1857-7229,
Перцепциите на граѓаните за транспарентноста и партиципативноста
во процесот на донесување на одлуки во единиците на локалната
самоуправа во Источниот плански регион на Република Македонија,
Стојановски Страшко, Денкова Јадранка, Јован Ананиев.
2. Balkan Social Science Review, 7 pp Holistica, Journal of Business and
Public Administration Bucuresti, 6 (1). pp. 87-111. ISSN 1857-8772,
Criteria and Standards in the Higher Education- Basis for Quality
Higher Education Staff in Republic of Maceodnia, Denkova, Jadranka,
Stojanovski, Strasko, Dzamtovska Zdravkovska Suzana (2016).
3. The ombudsman role in the Republic of Macedonia as a controller of the
state administration work, (JPMNT) Journal of Process Management –
New Technologies, International, Vranje Srbia, Vol 4, No 2 2016. ISSN
2334-7449 Denkova, Jadranka and Jelena Gjorgjieva. (2016)
4. Positive and negative effects of the application of the citizenship law in
the Republic of Macedonia (JPMNT) Journal of Process Management –
New Technologies, International, Vranje Srbia, Vol 4, No 2 2016. ISSN
2334-7449 Denkova, Jadranka and Jelena Gjorgjieva. (2016)
Доц.д-р Кристина Мишева
1. Tusevska, Borka and Miseva, Kristina and Kosevaliska, Olga (2015) The
personnel capacities and needs of small and medium trade companies
seen through the traineeship in Republic of Macedonia. International
Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 24 (7). ISSN 23074531
2. Kristina Misheva, Dunja Duić (2015) EU Restrictive Measures – What
if the Court of Justice of European Union finds them not Being Legal:
Cases in Croatia and Republic of Macedonia, Balkan Social Science
Review, Vol. 6
3. Simonovski, Ivica and Miseva, Kristina (2016) The Implementation on
the International Restrictive measures according to the Macedonian Law
on International Restrictive Measures: Challenges and Suggestions. In:
7-th International Scientific Conference “Contemporary Trends in social
control of Crime”, 30-31 May 2016, Ohrid. - to be published
4. .Marko Andonov and Misheva, Kristina (2016) The specifics of the
private placement of securities in the Macedonian securities law. In: Third
International scientific conference “Social change in the global World”,
1-2 September 2016, Faculty of Law –UGD, Stip. – to be published.
Проф. д-р Страшко Стојановски
1. Stojanovski, Strasko and Denkova, Jadranka and Ananiev, Jovan
(2016) Перцепциите на граѓаните за транспарентноста и
партиципативноста во процесот на донесување на одлуки во
единиците на ликалната самоуправа во Источниот плански регион
на Република Македонија. Годишен зборник на Правен факултет, 5.
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pp. 287-305. ISSN 1857-7229
2. Denkova, Jadranka and Stojanovski, Strasko and Dzamtoska-Zdravkovska,
Suzana (2016) Criteria and Standards in the Higher Education – Basis
for Quality Higher Education Staff in Republic of Macedonia. Balkan
Social Science Review, 7. pp. 87-111. ISSN 1857- 8772
3. 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
4. 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
Објавени трудови од конференции
1. Stojanovski, Strasko and Stojkovic, Natasa and Ananiev, Jovan and
Kocaleva, Mirjana and Stojanova, Aleksandra and Zlatanovska, Biljana
(2016) University Education in 21 century: Student attitudes toward
high educational programs in Macedonia. In: ITRO 2015, 10 June 2016,
Zrenjanin, Serbia.
2. Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2015) Граѓанската
партиципативност во процесот на донесување на одлуки во
единиците на локалната самоуправа во Република Македонија. In:
Second International Scientific Conference: Social Change in the Global
World, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia.
3. Ljorovski, Dimitar and Stojanovski, Strasko and Nikolova, Magdalena
(2015) Спорот за името меѓу Македонија и Грција: македонскиот
идентитет и употребата на терминот „македонец“ во делот на
Македонија под Грција. In: Second International Scientific Conference:
Social Change in the Global World, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia.
Објавени монографии и делови од книга
1. Stojanovski, Strasko (2016) Од Милет до Нација: Создавање на
нациите и национализмите на Балканот. Other. Универзитет „Гоце
Делчев“-Штип, Штип.
2. Ananiev, Jovan and Nikodinovska Krstevska, Ana and Stojanovski,
Strasko and Gidioski, Bobi and Mitev, Oliver and Petrov, Dusko
and Trajkov, Petar (2016) Зошто идеологијата е важна: Есеи за
национализам, политички идеологии и бирократија. In: Зошто
идеологијата е важна: Есеи за национализам, политички идеологии и
бирократија. Центар за правно политички истражувања, Универзитет
„Гоце Делчев“ - Штип, pp. 1-182. ISBN 978-608-244-289-1
Објавени учебници или учебни помагала
1. Stojanovski, Strasko (2016) Граѓанско општество - практикум. ISBN
978-608-244-268-6.
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Проф.д-р Андон Мајхошев
1. Majhosev, Andon and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana (2015),
Демотрополизација на културата низ призмата на печатените
медиуми во Република Македонија. In: 2nd International Scientific
Conference: Social change in the global world, 03-04 Sept 2015, Stip,
Republic of Macedonia.
2. Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana and Majhosev, Andon and Denkova,
Jadranka (2015) Media and hate speech: case study of Republic of
Macedonia. In: Second International Scientific Conference: Social
change in the global world, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia.
3. 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.
4. Majhosev, Andon (2015) Медиумите, корупцијата и новинарството.
Международнои научнои конфернции, Вороњеж, Русија, 1820.05.2015, 1 (1). pp. 21-25. ISSN ISBN 978-5-9273-2207-7
5. Во извештајниот период ја објавил монографијата со наслов
„Решавање на колективните работните спорови”.
6. Медиумско право (Авторизирани предавања), 2015.
7. Етика и деловна комуникација (Скрипта), изменета и
надополнета, 2015.
8. Новинарска етика (Практикум), 2015.
Доц. д-р Марија Амповска
1. Ampovska, Marija (2016) Отштетно право - воведни теми. ISBN 978608-244-320-1. Interna skripta.
2. Ampovska, Marija (2016) Практикум по отштетно право. ISBN 978608-244-321-8.
3. Ampovska, Marija (2016) The Convention on Supplementary
Compensation for Nuclear Damage and participation by developing
countries: A Western Balkans perspective. Balkan Social Science Review,
7. pp. 31-47. ISSN 1857- 8772
4. PRODUCT LIABILITY UNDER MACEDONIAN LAW , Marija
Ampovska, THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE:
SOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLD, Shtip, September 1,2
2016
5. Locatio conductio од римското право и неговите современи
правни наследници(I) Димитар Апасиев, Марија Амповска, THIRD
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: SOCIAL CHANGE IN
THE GLOBAL WORLD, Shtip, September 1,2 2016
6. Специфики на осигурувањето од граѓанско-правна одговорност за
нуклеарна штета, Годишен Зборник на Правен факултет при УГД,
2016.
7. Pravnite predizvici pri ureduvanjeto na gragansko-pravnata odgovornost
za steta pricineta so nuklearen incident, Ohridska pravna skola, Juridika,
Journal of legal and Social Studies, dekemvri 2015.
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Нови избори на наставнички и соработнички кадар
–– Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар

Р.бр Име и презиме
1.
2.
3.
4.

Д-р Јадранка Денкова

Звање

Вонреден
професор
Д-р Страшко Стојановски Вонреден
професор
Д-р Андон Мајхошев
Вонреден
професор
Д-р Јован Андоновски
Насловен
доцент

Област

Избор /
реизбор
избор

Наука за
управата
Социологија на избор
политиката
Комуникации и избор
мес медиуми
Семејно право избор

Други активности
Проф.д-р Јован Ананиев
Научноистражувачки проекти во земјата
–– Главен истражувач на проектот „Капацитети за партиципативност и
транспарентност зпри носењето на одлуки на единиците на локалната
самоуправа во Република Македонија“, поддржан од Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип.
–– Главен истражувач на проектот „Разлика во плати по основ на пол на
национално ниво“, поддржат од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.
–– Главен истражувач на проектот „Соодветно прилагодување на
работното место на лицата со попреченост“, поддржан од Мисијата
на ОБСЕ во Скопје.
Останати активности
–– Член во Организацискиот одбор и во Програмскиот одбор на
Меѓународната конференција „Општествените промени во
глобалниот свет“ во организација на Правниот факултет.
–– Член во Организацискиот одбор и предавач на летната школа
за Човекови права и казнено право во организација на правните
факултети од Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип и Државниот
универзитет од Тетово.
Доц. д-р Дејан Маролов
–– „Распадот на Југославија – 25 години подоцна“ беше темата на
трибината која ја организираше Центарот за правно-политички
истражувања на Правниот факултет на УГД. На трибината пред
студентите на Правниот факултет говореа доц. д-р Дејан Маролов,
проф. д-р Тодор Чепрганов и проф. д-р Страшко Стојановски од
Правниот факултет при УГД, како и проф. д-р Славејко Сасајковски
од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања од
Скопје.12.5.2016 г.
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–– Неколкумина студенти на Правен факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“, предводени од доцент д-р Дејан Маролов беа дел од
овогодишната, четврта по ред, Катедра аденауер (Cathedra Adenauer)
насловена „Qua Vadis, Europe?“.
–– Во организација на „Konrad – Adenauer – Foundation“ и „The Wilfried
Martens Centre for European Studies“, настанот беше реализиран од 3
до 5 јуни во Крушево.
–– Професорот Дејан Маролов беше дел од панел-дискусијата под
наслов „EU integration process of the Western Balkans“ и воспостави
активен „brain storming“ со студентите од повеќе правни факултети
во државата, кои покрај студентите од УГД исто така беа учесници
на настанот.
Учество на конференции
–– 3rd Global Academic Meeting, GAM 2015, 17-19 September 2015, New
York, USA
–– 5th International Scientific Forum, ISF, 21-23 April 2016, Rome, Italy
Доц. д-р Димитар Апасиев
Симпозиуми
–– 2016 = Правото помеѓу политиката и моралот, Научен симпозиум
во Македонската академија на науките и уметностите; Свечена сала
на МАНУ, Скопје.
–– 2016 = Технологија и уметност: Револуција или хуманизација –
Трибина во рамките на проектот „Booking Your Mind – Културни
приказни / Платформа за креативен дијалог низ култни европски
автори и дела“ (автор во фокус: Валтер Бенјамин); Кино Култура,
Скопје.
–– 2016 = Да се има или да се биде: Антиконзумеризмот во ерата
на продавање брендови и души – Трибина во рамките на проектот
„Про-книжи го умот – Платформа за креативен дијалог низ култни
европски автори и дела“ (Автор во фокус: Ерих Фром); ЕУ Инфо
центар, Скопје.
–– 2016 = Вклучени сите – Вклученост за сите!; Регионален форум за
Источниот и Југоисточниот регион на Македонија (Панел: „Заедно
до социјална инклузија – можеме ли?); Civica Mobilitas, Фондација за
развој на локалните заедници и Медиа плус; Мултимедијален центар
„Канал 77“, Штип.
–– 2016 = Зошто треба да се грижиме за нееднаквоста?; јавно
предавање на доц. д-р Бранимир Јовановиќ; Институт за општествени
и хуманистички науки (ИОХН), Скопје.
–– 2016 = Левицата во Франција и социјалистичкиот отпор против
новиот Закон за работни односи; излагач: Лукас Ципциос - КПФ;
Социјален центар „Дуња“ – Скопје.
–– 2016 = IInd International Philosophical Dialog ‘East-West’ – Law

346

Годишен извештај

––
––

––

––

––
––

between Politics and Ethics; Macedonian Academy of Sciences and Arts
(Centre for Strategic Research), International Slavic University “Gavrilo
Romanovich Derzavin” and Philosophical Society of Macedonia; Skopje,
Bitola & Ohrid.
2016 = IIIth International Scientific Conference Social Change in The
Global World, State University ’Goce Delcev’ – Stip, Faculty of Law,
Center for Legal and Political Research, Ceremonial Hall, Shtip.
2016 = Policy of Education: Quality vs Quantity – студентска дебата
во рамките на манифестацијата „EU Stars / IV Student’s Debate“, во
организација на Government of the Republic of Macedonia – Secretariat
of European Affairs & State University “Goce Delcev”, Faculty of Law;
Ceremonial Hall, Stip.
2016 = Земјите на Бенелукс и силните страни на нивната
регионална соработка – предавање на амбасадорката на Белгија во
Р Бугарија (Софија), г-ѓа Аник Ван Калстер, Правен факултет, УГД;
Свечена Сала (стар Ректорат), Штип.
2016 = Меѓууниверзитетска обука за студентско симулирано
судење, во соработка со судии на Врховниот суд на РМ и Мисијата
на ОБСЕ во Скопје; Правeн факултет, Универзитет „Гоце Делчев“,
Судница, Штип.
2016 = Обука за членови на Конкурсна комисија –Универзитет „Гоце
Делчев“, ФОН, Штип.
2016 = Промоција на иновативната австриска едукативна платформа
Xplorify за онлајн обуки, курсеви и предавања во живо; Центар за
доживотно учење, Универзитет „Гоце Делчев“, Конференциска сала
(стар Ректорат), Штип.

Вон. проф. д-р Војо Беловски
Книга
–– Belovski, Vojo (2015) Стварно право - учебник. Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип, Штип, Македонија. ISBN 978-608-244-252-5
Монографија
–– Belovski, Vojo (2015) Работните односи - Видови на работен однос,
надомест на штета од работен однос. Manual. Компанија Д-р
Беловски.
Ас. докторанд м-р Елена Иванова
Обуки и конференции и останати активности:
–– 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.
–– 9 декември 2015 – во организација и учество за настан насловен
„Денови на симулирано судење“, реализиран во Правен факултет
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УГД, Штип, кој претходи на проект. Се здобива со сертификат.
–– 13 април 2016 – организира Ораторска вечер на УГД, во соработка со
доцент д-р Димитар Апасиев, под капата на Клуб на оратори „Rostra
Vetera“, на ниво на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– 1-2 септември 2016 – пријавена и учествува на Третата меѓународна
конференција „Општествените промени во глобалниот свет“
организирана од Центарот за правни и политички студии при
Правниот факултет на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, за
два труда: во коавторство со доц. д-р Олга Кошевалиска и доц. д-р
Димитар Апасиев.
–– 24-25 септември 2016 – примена и учествува на Првата школа за
млади кривичари, организирана, Реформа на казненото материјалното
право – контекстуални аспекти, организирана од Правен факултет
„Јустинијан Први“ УКИМ – Скопје и Здружение за кривично право и
криминологија, со финансиска поддршка од Нотарска комора на РМ,
организирана во Охрид.
–– Јуни 2016 – започнување на реализација на проектот „Денови на
симулирано судење“ преку одржување на континуирани работни
средби. Активирана како асистент на проект, а истиот се реализира
во соработка на пет правни факултети од Република Македонија,
меѓу кој како домаќин е Правен факултет при УГД.

––

––

––

––

––
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Доц.д-р Ана Никодиновска-Крстевска
Учество на конференции, семинари, научни собири и слично:
Никодиновска Крстевска, А. и Шикова, Наталија: „Демократијата
низ призмата на политиката за проширување на Европсакта Унија“,
Трета меѓународна научна конференција „Општествените промени
во глобалниот свет“, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Правен
факултет, Центар за правно-политички истражувања, 1 – 2 септември
2016, Штип.
Никодиновска Крстевска, А. : „Создавање на Армија на Европската
Унија: Теориска анализа низ призмата на концептот на нормативната
моќ на Европската Унија“, Трета меѓународна научна конференција
„Општествените промени во глобалниот свет“, Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип, Правен факултет, Центар за правно-политички
истражувања, 1 – 2 септември 2016, Штип.
Koshevaliska, O., Tushevska Gavrilovikj, B. and Nikodin0vska
Krstevska, A.: Migration crisis: Macedonia at the crossroad, International
Conference Migration at sea: International Law Perspectives and Regional
Approaches, 6 October 2015, Ohrid.
Никодиновска Крстевска, А.: Воведно обраќање по повод
Одбележување на денот на Европа, 9.5.2016 г. и промоција на книги
во издание на Центарот за правно-политички истражувања при
Правниот факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Стојановски, Страшко и Никодиновска Крстевска, Ана: Проблеми
во функционирањето на граѓанското општество во Република
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Македонија, Меѓународна научна конференција „Универзализмот,
глобализацијата и правната држава“, Државен универзитет - Тетово,
13 – 14.11.2015 г., Тетово.
–– Учество во организација на Трибина за „Влијанието на
евроатлантските интеграции врз меѓуетничките односи во Република
Македонија“, спроведена од Евроатлантски совет на Македонија во
соработка со Првен факултет, УГД – Штип, одржана на 18.10.2016
во Штип и на 19.10.2016 во Струмица.
Одржани предавања по покана од научна институција:
–– По покана на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Државниот
универзитет во Тетово во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје,
се одржани две предавања во рамките на Летната школа по кривично
право и човекови права која се одржа од 21 до 27 јули 2016 г. во
Охрид, Хотел Клементица. Предавањата се на тема:
1. Системи на заштита на човековите права на универзално, регионално
и национално ниво.
2. Работилница за меѓународни организации.
Учество во домашни и меѓународни проекти:–– 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
–– 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“.
–– Член на редацкиски 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. 5 за 2015.
–– Одговорен уредник на Годишен зборник на Правен факултет бр. 5
(2015)
–– Главен и одговорен уредник на меѓународното списание Student’s
Social Science Journal Issue N. 1, 2016.
–– 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.
Учество и членство во универзитетски тела и одбори:
–– Член на Уписната комисија на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
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–– Раководител на Катедра за меѓународни односи и европско право.
Доц. д-р Борка Тушевска
Проекти:
1. 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.
2. Шаклева В., Тушевска Б. Обуки за основите на јавните набавки во
Република Македонија, 2016, Центар за доживотно учење УГД.
3. Симулирано судење во рамки на Катедрата по деловно право, дел од
наставната програма по Трговско право, 2016.
Доц. д-р Олга Кошевалиска
Проекти:
–– 2016 – Денови на симулирано судење, Мисија на ОБСЕ во Скопје.
–– 2015 - 2016 Кадровскиот капацитет, потребите и развојните
потенцијали на малите и средни бизниси во источниот регион
базирани на знаење, УГД, Фонд за научноистражувачка работа.
Конференции:
–– Септември, 2016 - Конфернција - Општествените промени во
глобалниот свет, УГД.
–– Април, 2016, Рим, Италија, Меѓународна конференција, Martime
safety and security (Marsafenet)“ Cost Action IS1105.
–– Октомври 2015 – Охрид, Меѓународна COST конференција, Martime
safety and security (Marsafenet)“ Cost Action IS1105.
Проф. д-р Јадранка Денкова
Учество на домашни и меѓународни конференции
1. Втора меѓународна научна конференција Општествени промени
во глобалниот свет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Faculty of
Law, University of Voronezh, Russia,University of Liege, Faculty of law,
Belgium Зборник на трудови, ISBN 978-608-244-314-0 Обуките
и стручното усовршување на администрацијата во Република
Македонија основа за ефективна јавна администрација, Јадранка
Денкова, Ана Ордановска, Бранка Денкова.
2. International May conference on strategic management, Touch the new
wave 28-30 May 2016, Faculty of Law, University of Belgrade, Tehnical
faculty in Bor menagment department, Bor Serbia, ISBN 978-86-6305042-6, Strategic management of the public sector in the Republic of
Macedonia, Jadranka Denkova, Branka Denkova.
3. International May conference on strategic management, Touch the new
wave 28-30 May 2016, Faculty of Law, University of Belgrade, Tehnical
faculty in Bor menagment department, Bor Serbia, ISBN 978-86-6305-
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042-6, The influence of perception and motivation when choosing a life
insurance, Branka Denkova, Jadranka Denkova.
4. Општествени промени во глобалниот свет, Трета меѓународна
конференција, 3-4 септември 2016 година, State University in Shtip,
Faculty of Law, University of Voronezh, Russia, University Liege,
Faculty of law, Political Science and Criminology, Liege, Belgium.
Training, Јадранка Денкова, Андреј Ангеловски.
Проекти
1. The World justice project, Rule of Law index 2015, ISBN (online version
978-0-9964094-0-7), Author Contribucting exspert from Macedonia
Jadranka Denkova (2016).
2. 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).
Доц. д-р Кристина Мишева
Научноистражувачка работа (проекти)-Домашни/меѓународни
проекти
–– Научноистражувачки проект „Кадровскиот капацитет, потребите
и развојните потенцијали на малите и средни бизниси во Источен
плански регион“, Правен факултет- УГД, 2015-2016.
–– Организација на научен совир за 2016 година (конференција
Општествени промени во глобалниот свет 1-2.09.2016 , Министерство
за образование на РМ, бр. 03-9273/1 од 27.4.2015 г.
Други активности (учество на семинари, обуки, проекти,
конференции, активности на катедри,...)
–– Организација за посета на Берза за хартии од вредност на Р.
Македонија и Комисија за хартии од вредност на Р. Македонија со
студентите од трета година, Скопје 18.11.2015 година.
–– 7-th International Scientific Conference “Contemporary Trends in social
control of Crime”, 30-31 May 2016, Ohrid.
–– Third International scientific conference “Social change in the global
World”, 1-2 September 2016, Faculty of Law –UGD, Stip.
–– Член на организационен одбор за Трета меѓународна научна
конференција „Социјалните промени во глобалниот свет“, Правен
факултет - УГД, 1-2 септември 2016 г.
–– Инициран и потпишан Договор за ЕРАЗМУС + програмата со Правен
факултет „Јосип Штросмајер“, Универзитет Осиек, Р. Хрватска.
–– Иницијатива за потпишување Договор за ЕРАЗМУС + програмата со
Велеучилиште ВЕРН, Загреб, Р. Хрватска.
–– Иницијатива за потпишување Договор за ЕРАЗМУС + програмата со
Правен факултет Марибор, Р. Словенија.
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Проф.д-р Страшко Стојановски
Учество на меѓународни научни конференции
1. Stojanovski Strasko and Jovan Ananiev, “THE INFLUENCE OF
STEREOTYPES IN GENERATING ETHNIC DISTANCE IN
REPUBLIC OF MACEDONIA”, in ’’LEGAL, SOCIAL AND
POLITICAL CONTROL IN NATIONAL, INTERNATIONAL AND EU
LAW’’, 19. MAY 2016, FACULTY OF LAW IN NIS, R. SERBIA.
2. Stojanovski, Strasko and Jadranka Denkova„THE ROLE OF
STEREOTYPES IN CREATING SOCIAL DISTANCE AND SOCIAL
INCLUSION IN REPUBLIC OF MACEDONIA“,Third International
Scientific Conference: Social Change in the Global World, 1, 2 Sept
2016, Stip, Macedonia.
3. Маролов, Дејан и Страшко Стојановски, „Говор на омраза на
социјалните мрежи“,Third International Scientific Conference: Social
Change in the Global World, 1, 2 Sept 2016, Stip, Macedonia.
Останато
–– Член на Организацискиот одбор и предавач на Првата летна школа
за човекови права и кривично право, организирана од правните
факултети при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Државниот
универзитет во Тетово, поддржана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, а
реализирана од 21 до 27 јули во Охрид, Р. Македонија.
–– Претседател на Организацискиот одбор и член на програмскиот
комитет на Третата меѓународна научна конференција
„Општествените промени во глобалниот свет“, Правен факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, 1-2 септември 2016 година.
–– Главен уредник на шестиот број на списанието Balkan Social Science
Review, како и член на уредувачкиот одбор на списанието Balkan
Social Science Review.
–– Координатор на активностите во Центарот на правно-политички
истражувања на Правниот факултет, при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
–– Член на Иницијативниот одбор за одржување на Првата студентска
конференција: Социјална еднаквост, владеење на правото и
недискриминација“, организирана од Правните факултети при
Државниот универзитет во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, а реализирана на 3 октомври 2016 година на Државниот
универзитет во Тетово.
Проф. д-р Андон Мајхошев
–– Од 26-28.4.2016 г., Скопје, Семинар за обука на помирител/арбитер,
Канцеларија на МОТ, Скопје.
–– Учествува на Меѓународен семинар во Триер, 6-8.12.2015, Германија,
“Current reflections on EU Gender equality Law”.
–– Организира посета на студентите од 4-та година на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 11.12.2015 г.
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–– Во соработка со ЕЛС-Штип и Струмица организира присуство
на студентите на седница на комисиите и одборите на Советот на
Општина Штип и Струмица, април 2016 г.
–– Прва Меѓународна научна конференција ФИЛКО, Филолошки
факултет и Државниот универзитет Вороњеж, март 2016, Мајхошев
Андон, „Говор на омраза во традиционалните медиуми“.
Доц. д-р Марија Амповска
Учество на конференции
–– -Организација на Трета научна меѓународна конференција
Општествени промени во глобалниот свет, 1 и 2 септември 2016,
Штип.
–– -Proektna aktivnost: Organizacija na naucen sobir za 2016 godina
Opstestveni promeni vo globalniot svet (konferencija) na 1 I 2 septemvri
2016, Ministerstvo za obrazovanie I nauka, Resenie broj 03-9273/1 od
27.4.2016.
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ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Вовед
Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип од своето основање во 2008 година настојува да ја развива својата
дејност како високообразовна институција, не само во полето на јазикот,
литературата, образованието и културата, туку и во полето на различни
други дејности поврзани со науката и истражувањата, како што е заемната
соработка со домашните и странските универзитети.

Филолошкиот факултет има особено важна мисија во
оспособувањето на студентите за продлабочување на знаењата од
областа на македонскиот јазик и литература, како и во изучувањето
на странските јазици и на тој начин во создавањето љубов кон
јазикот и литературата воопшто.
Својата образовна и научна дејност Филолошкиот факултет
ја организира и ја изведува преку студиски програми засновани
на Европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС), во согласност со
Болоњската декларација.
Наставата се организира по студиски групи и тоа: Македонски
јазик и книжевност, Англиски јазик и книжевност, Германски јазик
и книжевност, Турски јазик и книжевност. Групите Италијански
јазик и книжевност и Француски јазик и книжевност се ставени во
мирување.
Програмите ги сочинуваат општообразовни, уметнички,
креативно-истрaжувачки и стручни предмети, како и изборни
предмети од потесната област, кои формираат наставна целина.
Реализацијата на програмите тргнува од фундаменталните
дисциплини, како лингвистика, методика, литература, филологија
и дидактика, а се продолжува со стручни предмети како: превод и
толкување на стручен текст, правопис и правоговор, контрастивна
анализа и сл.
За соодветната обука на студентите ќе им биде ставена на
располагање современа литература од еминентни домашни и
странски автори, односно ќе можат да се стекнат со најновите
светски сознанија од областа на македонистиката, англистиката,
германистиката, италијанистиката и туркологијата.
Предложениот современ концепт на новата студиска програма
е во согласност со режимот на студии и Правилникот за единствени
основи за организирање на додипломски студии на Универзитетот
„Гоце Делчев” - Штип, усогласен со нормативни акти и законските
определби, како и Законот за високо образование во Р. Македонија.
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Декан
По предлог на ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип
проф. д-р Блажо Боев, на 27.6.2016 година, со Одлука бр. 0201 – 568/3
од 27.6.2016 год. Универзитетскиот сенат ја избра доц. д-р Драгана
Кузмановска за декан на Филолошкиот факултет.
За продекан беше избрана доц. д-р Светлана Јакимовска со Одлука
бр. 1902-139/3 од 25.9.2015 година од ННС на Филолошкиот факултет.
Структура
Број на вработени ‒ наставници, соработници, административен
кадар на Филолошкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Презиме и име
Димова Виолета
Караниколова
Чочоровска Луси
Ивановска Билјана
Младеноски Ранко
Леонтиќ Марија
Челик Махмут
Белчев Толе
Денкова Јованка
Даскаловска Нина
Кусевска Марија
Кукубајска Марија
Кузмановска Драгана
Јакимовска Светлана
Маролова Даринка
Ѓорѓиевска Ева
Кирова Снежана
Иванова Биљана
Коцева Весна
Донев Драган
Илиев Крсте
Крстева Марија
Тодорова Марија
Негриевска Надица
Поп-Зариева Наталија
Продановска Весна
Караникиќ Јована
Хаџи Николова Адријана

Звање
ред. проф.
ред. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
доцент
доцент
доцент
доцент
виш лектор
виш лектор
лектор
лектор
лектор
лектор
лектор
лектор
лектор
лектор
асс. докторанд
кореспондент

Во редовен
работен
однос
да
да

Со
договор за
ангажирање

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Тасевска Марица
Голаков Костадин
Уланска Татјана
Никодиновска Радица
Ѓорѓиев Драги
Цветановски Гоце
Ѓурел Зеки
Ѓурел Назли Рана
Озбај Хусејин

37.

Рау Петар

38.

Утевска Барбара

39.

Илиева Валентина

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Станојоски Игор
Николовска Виолета
Петровска Соња
Петрова Ѓорѓева Емилија
Алексоски Стеван
Мирасчиева Снежана
Крстев Александар
Попевска Билјана

48.

Берковски Влатко

49.

Денкова Јулијана

50.

Ристов Марјан

51.

Миланова Јасминка

кореспондент
кореспондент
кореспондент
ред.проф.
ред. проф.
ред. проф.
доцент
доцент
доцент
стручњак од
пракса
стручњак од
пракса
стручњак од
пракса
доцент
ред. проф.
ред. проф.
ред. проф.
ред. проф.
ред. проф.
доцент
доцент
референт за
студентски
прашања
референт за
студентски
прашања
секретар правник
технички
секретар

да
да
да

да
да
да
да ‒ ФОН
да ‒ ФОН
да ‒ ФОН
да - ФОН
да ‒ ФОН
да – ФИ
да - ФОН
да

Катедри / групи во состав на факултет
• Катедра за македонски јазик и книжевност;
• Катедра за англиски јазик и книжевност;
• Катедра за германски јазик и книжевност;
• Група за италијански јазик и книжевност;
• Група за француски јазик и книжевност;
• Група за турски јазик и книжевност.
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Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
Дневен ред на 128 седница на ННС одржана на 16.9.2015 година:
–– Усвојување на записник од 127. седница
–– Одлуки
1. Одлука за избор на доц. д-р Светлана Јакимовска за продекан на
Филолошкиот факултет.
2. Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр. 1902-99/3 од
2.6.2015 год. за ангажираност на наставниот кадар на Филолошкиот
факултет во зимски/летен семестар, учебната 2015/2016 год, за прв
циклус на универзитетски студии.
3. Одлука за формирање на комисија за наставни прашања на прв
циклус студии на Филолошкиот факултет.
4. Одлука за усвојување на записник по барања од студенти на прв
циклус студии.
Дневен ред на 129. седница на ННС одржана на 29.9.2015 година:
–– Усвојување на записник од 128. седница
–– Одлуки
1. Одлука за покренување на постапка за избор на еден наставник во
сите звања за наставно научните области: Методика на англиски
јазик и Методика на литературата по англиски јазик.
2. Одлука за формирање на комисии за реализација на комисиско
полагање по четврти пат на Филолошкиот факултет.
3. Одлука за избор проф. д-р Виолета Димова за раководител на
Катедрата за македонски јазик и книжевност.
4. Одлука за објавување на е-практикум со наслов „Практикум по
француски јазик“ од авторката доц. д-р Светлана Јакимовска.
5. Одлука за формирање Рецензентска комисија за издавање на
6. е-практикум со наслов „Практикум по француски јазик“.
7. Одлука за рефундирање на средства за котизација за објавување
во меѓународно научно списание по основа на средства добиени по
основа на ФРВ на проф. д-р Јованка Денкова.
8. Одлука за усвојување на записник по барања од студенти на прв
циклус студии.
9. Донесување Одлука за преземање на обврски од прв циклус студии
за учебната 2015/2016 год.
10. Одлука за креирање на привремени профили за наставничкиот кадар
за странски јазик.
Дневен ред на 130. седница на ННС одржана на 7.10.2015 година:
–– Усвојување на записник од 129. седница
–– Одлуки
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1. Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр. 1902-145/9 од
30.9.2015 год. за креирање на привремени профили за наставниот
кадар за странските јазици (универзитетски изборни) и странските
јазици – факултетски на нематичните единици во зимски/летен
семестар учебната 2015/2016 година, за прв циклус на универзитетски
академски студии.
2. Одлука за основање на Катедра за германски јазик и книжевност.
3. Одлука усвојување на Барањето бр. 08-839/1 од 29.9.015 год. за
давање согласност за вршење високообразовна дејност на друга
високообразовна установа од проф. д-р Махмуд Челик.
4. Одлука за разрешување на доц. д-р Светлана Јакимовска од член на
Одборот за соработка и доверба со јавноста.
5. Одлука за избор на доц. д-р Марија Кукубајска за член на Одборот
за соработка и доверба со јавноста.
6. Одлука за преземање на обврски по предметот Синтакса 1 и Синтакса
2 од проф. д-р Јаготка Стрезовска.
7. Одлука за усвојување на записник по барања од студенти на прв
циклус студии.
8. Одлука за усвојување на список на ментори и на теми за завршен
испит ‒ дипломски труд.
Дневен ред на 131. седница на ННС одржана на 28.10.2015 година:
–– Усвојување на записник од 130. седница
–– Одлуки
1. Одлука за формирање Комисија за наставни прашања за барања на
студенти од втор циклус студии и од трет циклус студии.
2. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научните области:
теорија на книжевноста и македонска книжевност XX век.
3. Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област теорија на
книжевноста и македонска книжевност XX век.
4. Одлука за усвојување на предлог-годишен план и програма за
издавачка дејност на Филолошки факултет за календарската 2016
година.
5. Одлука за усвојување на годишен извештај за работењето на деканот
на Филолошки факултет за учебната 2014/2015 год.
6. Одлука за усвојување на годишен извештај за работењето на
Институтот за јазици за учебната 2014/2015 год.
7. Одлука за издавање на е-практикум со наслов „English Syntax and
Discourse – Language Workbook“ од авторката доц. д-р Марија
Кусевска.
8. Одлука за формирање рецензентска комисија за е-практикум со
наслов „English Syntax and Discourse – Language Workbook“ од
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9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

авторката доц. д-р Марија Кусевска.
Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/55 од 26.10.2015 год. за
одобрување службено отсуство на проф. д-р Билјана Ивановска.
Oдлука за прифаќање пријава на тема за магистерски труд со наслов
„Фразеолошки единици со емоционално-експресивна компонента во
германскиот и во македонскиот јазик“ и определување на ментор на
студентот Кристина Илиева.
Одлука за формирање Комисија за оценка на магистерски труд од
студентот Умит Сулејмани.
Одлука за формирање Комисија за оценка на магистерски труд од
студентот Алирами Ибраими.
Донесување Одлука за продолжување на рокот на студирање на
Николовска Габриела ‒ студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на Николовска
Гордана ‒ студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на Моника Ценова
‒ студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на Билјана АлексоваДаневска ‒ студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на Даниела Ристова
‒ студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на Александра
Милева ‒ студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на Магдалена
Батевска ‒ студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на Кристина
Мијалкова ‒ студент на втор циклус студии.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на Никица Штериева
‒ студент на втор циклус студии.
Одлука за усвојување на Барање бр. 1002-46/2 од 21.9.2015 год. за
префрлување на втор циклус студии од Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ - Скопје на Филолошкиот факултет при УГД.
Одлука за усвојување на записник од Комисијата за наставни прашања
на прв циклус студии.
Одлука за усвојување на список на ментори и на теми за дипломски
труд/завршен испит.
Одлука за ангажирање на волонтери на Филолошкиот факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за усвојување на Барање бр. бр. 0801-2/57 од 28.10.2015
год. за одобрување на средства за научно (стручно) усовршување од
проф. д-р Јованка Денкова.
Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/58 од 28.10.2015 год.
за одобрување на отсуство за патување во странство од проф. д-р
Билјана Ивановска.
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28. Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/59 од 28.10.2015 год. за
одобрување на отсуство за патување во странство од доц. д-р Нина
Даскаловска.
29. Одлука за избор на раководител на Катедрата за македонски јазик
и книжевност.
30. Одлука за преземање на обврски од прв циклус на студии.
Дневен ред на 132. седница на ННС одржана на 24.11.2015 година:
–– Усвојување на записник од 131. седница
–– Одлуки
1. Одлука за запишување на пријавени кандидати по Конкурсот за
запишување на втор циклус студии на студиските програми на
единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во учебната
2015/2016 година.
2. Oдлука за утврдување на пријавените кандидати по објавен Конкурс
за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научните
области: Методика на англиски јазик и Методика на литературата
по англиски јазик.
3. Одлука за формирање на рецензентски комисија за избор еден
наставник во сите звања за наставно-научните области: Методика на
англиски јазик и Методика на литературата по англиски јазик.
4. Одлука за прифаќање на рецензија за е-практикумот со наслов
Синтакса и дискурс на англискиот јазик од авторката доц. д-р Марија
Куксевска.
5. Одлука за издавање на меѓународно научно списание на Филолошкиот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
6. Одлука за покренување иницијатива за организирање на Меѓународна
научна конференција на Филолошкиот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
7. Одлука за усвојување на записник од Комисијата за наставни
прашања за прв циклус на студии.
8. Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/завршен испит за учебната 2015/2016 год.
9. Одлука за усвојување на барање бр. 0801-2/63 од 23.11.2015 за
плаќање на котизација за печатење на трудот со наслов: „Оn the
reliability of Discourse Completion Tests in measuring pragmatic
competence in foreign language learners“, од проф. д-р Билјана
Ивановска, доц. д-р Марија Кусевска, доц. д-р Нина Даскаловска,
во списанието International Journal of Sciences: Basic and Applied
Research.
10. Одлука за преземање обврски по предмети од проф. д-р Фадил Хоџа
од прв циклус на студии за учебната 2015/2016 год.
11. Одлука за усвојување на барање бр. 0801-2/61 од 23.11.2015
за
службено отсуство на доц. д-р Нина Даскаловска и проф. д-р Билјана
Ивановска.
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12. Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
за оценка на магистерскиот труд на кандидатот Алирами Ибраими
под наслов: „Семејните вредности во расказите за деца објавени во
весникот Балкан“ и определување на датум за одбрана.
13. Одлука за усвојување извештајот на рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Умит Сулејмани под
наслов: „Турската книжевност и когнитивното учење во паралелките
по турски наставен јазик во Западна Македонија“ и определување на
датум за одбрана.
14. Одлука за промена на членови на дисциплинска комисија.
15. Одлука за преземање на обврски по предметот Правопис и правоговор
од проф. д-р Симон Саздов.
16. Одлука за усвојување на Барање бр.1002-82/225 од 16.11.2015 год.
Ивана Митева ‒ студент на втор циклус на студии за продолжување
на студии.
17. Одлука за усвојување на Барање бр.1002-82/223 од 30.10.2015
год. Викторија Крстовска ‒ студент на втор циклус на студии за
продолжување на студии.
Дневен ред на 133. седница на ННС одржана на 18.1.2015 година:
–– Усвојување на записник од 132. седница
–– Одлуки
1. Одлука за избор на д-р Ранко Младеноски во наставно-научно
звање вонреден професор за наставно-научните области: теорија на
книжевноста и македонска книжевност XX век.
2. Oдлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за подрачје хуманистички
науки, поле наука за книжевноста, наставно-научна област историја
на општа книжевност.
3. Oдлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за подрачје хуманистички
науки, поле наука за јазикот (лингвистика), наставно-научна област
англистика.
4. Одлука за издавање на е-практикум со наслов „Американски роман
на 20 век“ од авторката доц. д-р Марија Емилија Кукубајска.
5. Одлука за формирање на рецензентска комисија за рецензирање на
ракописот е-практикум со наслов „Американски роман на 20 век“
од авторката доц. д-р Марија Емилија Кукубајска.
6. Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/70 за исплаќање на
средства на проф. д-р Јованка Денкова.
7. Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/69 за исплаќање на
средства на проф. д-р Јованка Денкова.
8. Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/68 за исплаќање на
средства на проф. д-р Јованка Денкова.
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9. Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/67 за исплаќање на
средства на проф. д-р Јованка Денкова.
10. Одлука за усвојување на записник од Комисијата за наставни
прашања за прв циклус на студии.
11. Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/завршен испит за учебната 2015/2016 год.
12. Одлука за усвојување на Барањето бр.1002-82/234 од 2.11.2015 год.
на Виолета Јакимовска ‒ студент на втор циклус на студии.
Дневен ред на 134. седница на ННС одржана на 10.2.2016 година:
–– Усвојување на записник од 133. седница
–– Одлуки
1. Одлука за избор на д-р Нина Даскаловска во наставно-научно звање
вонреден професор за наставно-научните области: методика на
англиски јазик и методика на литературата по англиски јазик.
2. Одлука за усвојување на Барање бр. 0402-1/1 од 18.1.2016 год. за
отсуство од ас. докторанд Јована Караниќиќ.
3. Одлука усвојување на Барање бр. 0801-2/1 од 18.1.2016 год. за
прифаќање на научноистражувачки проект од проф. д-р Нина
Даскаловска.
Дневен ред на 135. седница на ННС одржана на 10.2.2016 година:
–– Усвојување на записник од 134. седница
–– Одлуки
1. Одлука за формирање на работни групи изработка на елаборати за
студиски програми на прв циклус студии.
2. Одлука за определување на бројот на членови на наставно научниот
совет за летен семестар, учебната 2015/2016 год.
3. Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци (2015 год.) за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Филолошкиот факултет за
календарската 2016 год.
4. Одлука за издавање на е-учебник на проф. д-р Луси Караниколова
Чочоровска.
5. Одлука за издавање на е-практикум на проф. д-р Луси Караниколова
Чочоровска.
6. Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување на
рецензија за издавање на е-учебник на проф. д-р Луси Караниколова
Чочоровска.
7. Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување на
рецензија за издавање на е-практикум на проф. д-р Луси Караниколова
Чочоровска
8. Одлука за усвојување на е-скрипта со наслов Англиска литература
2: 16-18 век.
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9. Одлука за давање согласност на проф. д-р Махмут Челик за негов
ангажман во летен семестар 2016 година на Педагошки факултет
„Св. Климент Охридски“ – Скопје.
10. Одлука за утврдување кандидати по Конкурс за еден наставник во
сите звања за наставно-научната област: Англистика.
11. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област англистика.
12. Одлука за усвојување на записник од барања на студенти за прв
циклус студии.
13. Одлука за усвојување на список на ментори и на теми за дипломски
труд/завршен испит за учебната 2015/2016 год.
14. Одлука за формирање на Комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидатот Имер Јусуфи.
15. Oдлука за прифаќање на научно-истражувачки проект со наслов:
Литературолошките и културолошките истражувања и нивната
функција во оспособувањето на студентите идни наставници .
16. Oдлука за прифаќање на научно-истражувачки проект со наслов
„Јазикот, културата и фолклорот на македонските иселеници во
Република Турција“.
17. Иницијатива за измена на Правилникот за критериумите и постапката
за избор во наставно-научни, научни и наставни звања.
Дневен ред на 136. седница на ННС одржана на 17.2.2016 година:
–– Усвојување на записник од 135. седница
–– Одлуки
1. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурс за избор на
еден наставник во сите звања за наставно-научната област Историја
на општа книжевност.
2. Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Историја на
општа книжевност.
3. Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на наставниот
кадар на втор циклус студии за учебната 2015/2016 год.
4. Одлука за преземање на обврски по предметот за Историја на
македонскиот јазик на с.п. Македонски јазик и книжевност 2012/2013
наставна насока.
5. Одлука за избор на член во Одборот за односи со јавност по предлог
на студентскиот парламент.
6. Одлука за издавање на прирачник од авторот проф. д-р Толе Белчев.
7. Одлука за формирање на рецензентска комисија за изработка
рецензија за прирачникот од авторот проф. д-р Толе Белчев.
8. Одлука за прифаќање на научно истражувачки проект Турската
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

и македонската литература за деца создавана во Македонија и во
Турција и нивната застапеност во наставните програми.
Одлука за поддршка на веќе финансиран проект со наслов „Улогата на
експлицитните инструкции за стекнување прагматичка компетенција
при учење на англиски и германски јазик“.
Одлука за усвојување на елаборат за курсеви по англиски јазик за
А1, А2, Б1, Б2 ниво.
Одлука за усвојување на елаборат за курсеви по германски јазик за
А1, А2, Б1 ниво.
Одлука за усвојување на елаборат за курсеви по италијански јазик
за А1, А2, Б1 ниво.
Одлука за усвојување на елаборат за курсеви по француски јазик
за А1, А2, Б1 ниво.
Одлука за усвојување на елаборат за курсеви по шпански јазик за
А1, А2, Б1 ниво.
Одлука за усвојување на елаборат за курсеви по руски јазик за А1,
А2, Б1 ниво.
Одлука за усвојување на елаборат за курсеви по турски јазик за
А1, А2, Б1 ниво.
Одлука за користење на финансиски средства од Институт за јазици
за потребите за организирање
на првата Меѓународна научна
конференција на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во соработка со Филолошкиот факултет при
Државниот Воронешки универзитет во Русија.
Одлука за формирање на Комисија за плагијати на Филолошкиот
факултет.
Oдлука за ангажираност на наставниот кадар за странски јазик
(универзитетски изборен) во зимски/летен семестар учебната
2015/2016 година, за прв циклус на универзитетски академски студии.

Дневен ред на 137. седница на ННС одржана на 29.2.2016 година:
–– Усвојување на записник од 136. седница
–– Одлуки
1. Одлука за започнување на постапка за утврдување на 1 (еден) или
повеќе кандидати за избор на декан на Филолошкиот факултет.
2. Одлука за утврдување на список на ментори и на теми за дипломски
труд/завршен испит за учебната 2015/2016 год.
3. Одлука за покренување постапка за распишување на конкурс за избор
на еден наставник во сите звања за подрачје хуманистички науки,
поле наука за книжевноста, наставно-научните области: историја
на јужнословенски книжевности и современи јужнословенски
книжевности.
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4. Одлука за усвојување на Барањето бр. 0801-2/11 од 222.2016 год. од
проф. д-р Билјана Ивановска за исплата на средства за котизација
во висина на 120 евра, во денарска противвредност.
5. Одлука за преземање на обврски.
6. Одлука за усвојување на записник од барање на студенти на прв
циклус студии.
Дневен ред на 138. седница на ННС одржана на 8.3.2016 година:
–– Усвојување на записник од 137. седница
–– Одлуки
1. Одлука за покренување на постапка за избор на двајца наставника
во наставно-стручно звање виш лектор за наставно-научната област
англистика.
2. Одлука за усвојување на барање бр. 0402-1/4 од 8.3.2016 год. за
оправдано платено отсуство од ас. докторанд Јована Караниќиќ.
3. Одлука за утврдување на список на ментори и на теми за дипломски
труд/завршен испит за учебната 2015/2016 год.
4. Одлука за формирање на комисија за спроведување на тајно гласање
за избор на членови на Комисија за самоевалуација на Филолошкиот
факултет.
5. Одлука за утврдување на членови на Комисијата за самоевалуација
на Филолошкиот факултет.
6. Одлука за усвојување на барање бр. 1502-82/3 од 2.2.2016 година
од Ева Пејова ‒ студент на втор циклус студии за продолжување на
рокот на студирање.
7. Одлука за бројот на студенти кои се запишуваат во прва година
на прв циклус на универзитетски академски студии за учебната
2016/2017 год. на Филолошкиот факултет.
8. Одлука за усвојување на записникот од комисијата за наставни
прашања на Филолошкиот факултет.
Дневен ред на 139. седница на ННС одржана на 1.4.2016 година:
–– Усвојување на записник од 138. седница
–– Одлуки
1. Одлука за утврдување на кандидат за избор на декан на Филолошкиот
факултет.
2. Одлука за прифаќање на е-практикум со наслов „Практикум по
српска книжевност“ од авторката Луси Караниколова-Чочоровска.
3. Одлука за прифаќање на е-учебник со наслов „Српска книжевност“
од авторката Луси Караниколова-Чочоровска.
4. Одлука за акредитација на студиската програмата за прв циклус
студии – Македонски јазик и книжевност ‒ насока наставна.
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5. Одлука за акредитација на студиската програмата за прв циклус
студии – Македонски јазик и книжевност ‒ применета насока.
6. Одлука за акредитација на студиската програмата за прв циклус
студии – Англиски јазик и книжевност – насока наставна.
7. Одлука за акредитација на студиската програмата за прв циклус
студии – Англиски јазик и книжевност ‒ насока преведување и
толкување.
8. Одлука за акредитација на студиската програмата за прв циклус
студии – Германски јазик и книжевност – насока наставна.
9. Одлука за акредитација на студиската програмата за прв циклус
студии – Германски јазик и книжевност – насока преведување и
толкување.
10. Одлука за акредитација на студиската програмата за прв циклус
студии – Турски јазик и книжевност ‒ насока наставна.
11. Одлука за акредитација на студиската програмата за прв циклус
студии – Турски јазик и книжевност ‒ насока преведување и
толкување.
12. Одлука за акредитација на студиската програмата за прв циклус
студии – Италијански јазик и книжевност ‒ насока наставна.
13. Одлука за акредитација на студиската програмата за прв циклус
студии – Италијански јазик и книжевност ‒ насока преведување и
толкување.
14. Одлука за акредитација на студиската програмата за прв циклус
студии – Француски јазик и книжевност – насока наставна.
15. Одлука за акредитација на студиската програмата за прв циклус
студии – Француски јазик и книжевност ‒ насока преведување и
толкување.
16. Одлука за реализација на проектот Ментор и утврдување на листа
на учесници.
17. Одлука за реализација на Работилница на тема „Актуелната состојба
со судскиот превод во МК“ на ден 11.4. 2016 год.
18. Одлука за усвојување на список на ментори и на теми за дипломска
работа/завршен испит за учебната 2015/2016 год.
19. Одлука за усвојување на записник по барања од студенти на прв
циклус студии.
20. Одлука за прифаќање на пријавата за наслов на тема на магистерскиот
труд од кандидатот Ана Ѓорѓева со наслов: „Контрастивна анализа на
говорниот чин на приговарање во македонскиот и англискиот јазик“.
21. Одлука за усвојување на извештај и определување на датум за одбрана
на магистерскиот труд на кандидатот Имер Јусуфи со наслов:
„Тематска анализа на поезијата на Сабит Јусуф“.
Дневен ред на 140. седница на ННС одржана на 5.4.2016 година:
–– Усвојување на записник од 139. седница
–– Одлуки
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1. Одлука за започнување на постапка за утврдување на 1 (еден) или
повеќе кандидати за избор на декан на Филолошкиот факултет.
2. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурс за избор
еден наставник во сите звања за наставно-научните области: историја
на јужнословенски книжевности и современи јужнословенски
книжевности.
3. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научните области: историја
на јужнословенски книжевности и современи јужнословенски
книжевности.
4. Одлука за утврдување на пријавени кандидати по Конкурс за избор
двајца наставника во наставно-стручно звање виш лектор за наставнонаучната област англистика.
5. Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на двајца
наставника во наставно-стручно звање виш лектор за наставнонаучната област англистика.
6. Предлог-одлука за одобрување на трошоци за патување.
7. Предлог-одлука за одобрување на трошоци за патување.
8. Одлука за усвојување на список на ментори и на теми за дипломски/
завршен испит за учебната 2015/2016 год.
9. Одлука за одредување на ментори на студиските програми за учебната
2015/2016 год.
10. Донесување одлука за одобрување на плаќање на фактури.
Дневен ред на 141. седница на ННС одржана на 10.5.2016 година:
–– Усвојување на записник од 140. седница
–– Одлуки
1. Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар и соработниците
на Филолошкиот факултет на прв циклус студии за зимски/летен
семестар за учебната 2016/2017 година.
2. 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 2016/2017 година на Филолошкиот факултет за I, II, III
уписен рок.
3. Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на Филолошкиот
факултет на втор циклус студии за зимски/летен за учебната
2016/2017 година.
4. Одлука за покренување на иницијатива за организирање на
меѓународна научна конференција на тема „Климентовото дело“.
5. Одлука за издавање на зборник на трудови од меѓународна научна
конференција на тема „Климентовото дело“.
6. Одлука за избор на редакциски тела на зборникот на трудови од
меѓународна научна конференција на тема „Климентовото дело“.
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7. Одлука за одобрување на користење на финансиски средства од
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип за меѓународна научна
конференција на тема „Климентовото дело“.
8. Одлука за издавање на меѓународен зборник на трудови на
Филолошкиот факултет.
9. Одлука за избор на редакциски тела меѓународен зборник на трудови
на Филолошкиот факултет.
10. Одлука за верификација на одлуката за одобрување на финансиски
средства за сместување во Конгресен центар – Охрид на секретар
Марјан Ристов.
11. Предлог-одлука за усвојување на Барањето од Катедрата за германски
јазик и книжевност за организиран превоз за студентите од трета и од
четврта година.
12. Одлука за усвојување на Барање од Катедрата за германски јазик
и книжевност за покана на проф. д-р Дејан Маролов од Правниот
факултет за одржување предавања.
13. Одлука за усвојување на Барањето за отсуство од ас. докторанд
Kaраникиќ Јована.
14. Одлука за преземање на обврски на студиската програма Турски
јазик и книжевност.
15. Одлука за усвојување на список на ментори и на теми за дипломски/
завршен испит за учебната 2015/2016 год.
16. Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус студии.
17. Одлука за формирање комисии за ажурирање на пријави.
18. Одлука за усвојување на Барањето за одобрување на оправдано
платено отсуство на лектор м-р Марија Крстева.
19. Одлука за избор на редакциски тела на Зборникот на трудови од
првата меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија,
култура и образование.
––
––
1.
2.
3.
4.
5.
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Дневен ред на 142. седница на ННС одржана на 26.5.2016 година:
Усвојување на записник од 141. седница
Одлуки
Одлука за утврдување на доц. д-р Драгана Кузмановска за кандидат
за избор на декан на Филолошкиот факултет.
Одлука за избор на д-р Марија Кусевска во наставно-научно звање
вонреден професор за наставно-научната област англистика.
Одлука за избор на д-р Марија Кукубајска во наставно-научно звање
вонреден професор за наставно-научната област историја на општа
книжевност.
Предлог-одлука за одобрување на користење на службено возило во
правец Скопје – Штип.
Предлог-одлука за одобрување на користење на службено возило
Штип – Охрид.

Годишен извештај

6. Предлог одлука за одобрување (резервација) на хотелско сметување
во хотел „Оаза“.
7. Одлука за усвојување на елаборатот на студиската програма
Македонска филологија на втор циклус универзитетски академски
студии – магистерски студии.
8. Одлука за усвојување на усвојување на елаборатот на студиската
програма Англиска филологија на втор циклус универзитетски
академски студии – магистерски студии.
9. Одлука за усвојување на усвојување на елаборатот на студиската
програма Германска филологија на втор циклус универзитетски
академски студии – магистерски студии.
10. Одлука за усвојување на усвојување на елаборатот на студиската
програма Турска филологија на втор циклус универзитетски
академски студии – магистерски студии.
11. Одлука за додавање на предмети.
12. Одлука за утврдување на список на ментори и на теми за дипломски/
завршен испит.
13. Одлука за усвојување на записник бр. 0801-2/19 од 2.6.2016 по
барања на студенти од прв циклус студии.
Дневен ред на 143. седница на ННС одржана на 20.6.2016 година:
–– Усвојување на записник од 142. седница
–– Одлуки
1. Предлог-одлука за избор на д-р Луси Караниколова-Чочоровска во
наставно-научно звање редовен професор за наставно-научните
области: Историја на јужнословенските книжевности и Современи
јужнословенските книжевности.
2. Одлука за избор за избор на м-р Снежана Кирова во наставно-стручно
звање виш лектор за наставно-научните област англистика.
3. Одлука за избор на м-р Биљана Иванова во наставно-стручно звање
виш лектор за наставно-научните област англистика.
4. Предлог-одлука за одобрување (резервација) на хотелско сметување
во хотел „Ваго“.
5. Одлука за усвојување на Барањето за оправдано платено отсуство
на доц. д-р Светлана Јакимовска.
6. Одлука за усвојување на Барањето бр. 0801-2/21 од 16.06.2016 год.
од д-р Весна Продановска и избор за член на истражувачкиот тим на
научноистражувачкиот проектот со наслов: „Литературолошките и
културолошките истражувања и нивната функција во оспособувањето
на студентите идни наставници“.
7. Одлука за формирање на комисија за затварање на пријава на испит
по предметот Руски јазик.
8. Одлука за утврдување на список на ментори и на теми за дипломски/
завршен испит.
9. Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
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циклус студии.
10. Одлука за усвојување на Барањето бр. 0801-2/21 од 16.6.2016 год. од
проф. д-р Марија Кукубајска.
11. Одлука за определување на универзитетски изборни наставни
предмети за студиските програми на втор циклус студии на
Универзитет„Гоце Делчев“ – Штип.
12. Одлука за преземање на обврски од прв циклус на студии за учебната
2015/2016 год.
Дневен ред на 144. седница на ННС одржана на 5.9.2016 година:
–– Усвојување на записник од 143. седница
–– Одлуки
1. Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс за
избор на еден наставник во сите наставно-научни звања за наставно
научната област Методика на литературата.
2. Одлука за определување на бројот на членови на наставно-научниот
совет на Филолошкиот факултет за зимски семестар, учебната
2016/2017 год.
3. Одлука за усвојување на Барањето за вршење дејност во друга
високообразовна установа од проф. д-р Билјана Ивановска во
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски” – Скопје.
4. Одлука за усвојување на Барањето за вршење дејност во друга
високообразовна установа од проф. д-р Марија Кусевска во Воената
академија ,,Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје.
5. Одлука за измена и за дополнување на ангажираноста на наставниот
кадар и соработниците во зимскиот/летниот семестар во учебната
2016/2017 година, на прв циклус на универзитетски академски
студии.
6. Одлука за преземање на обврски од проф. д-р Марија Кукубајска за
учебната 2016/2017 год.
7. Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање на Марица Тасевска студент на втор циклус студии.
8. Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање на Адријана Хаџи Николова - студент на втор циклус
студии.
9. Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд на
кандидатот Ивана Митева.
10. Одлука за усвојување на извештајот од комисијата, формирање на
комисија за одбрана и дата за одбрана на магистерскиот труд на
кандидатот Делфина Јованова-Николенко.
11. Одлука за усвојување на барањето за одобрување на средства за
печатење на трудот под наслов „THE SPEECH ACT OF REQUEST
AND THE MODIFICATION OF REQUESTS“, од авторите проф.
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12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

д-р Билјана Ивановска, проф. д-р Марија Кусевска, проф. д-р Нина
Даскаловска.
Предлог-одлука за признавање на активности остварени при Еразмус
мобилност за студентот Магдалена Ташкова.
Одлука за утврдување на список на ментори и на теми за дипломски/
завршен испит.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус студии.
Одлука за ангажираност на наставниот кадар за странските јазици
(универзитетски изборни) во зимски/летен семестар, учебната
2016/2017 година, за прв циклус на универзитетски академски студии.
Одлука за ангажираност на наставниот кадар за странските јазици
– факултетски на нематичните единици во зимски/летен семестар
учебната 2016/2017 година, за прв циклус на универзитетски
академски студии.
Одлука за преземање на обврски од прв циклус на студии за учебната
2016/2017 год. од д-р Душко Алексоски.
Одлука за усвојување на Барањето бр. бр.0801-2/25 од 5.9.2016 год.
за одобрување на отсуство од ас. докторанд Јована Караникиќ.
Одлука за одобрување на службена посета.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНИТЕ
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2015

Вкупно
пријавени
185
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

53
48
27
29
28,65 25,95 14,59 15,68

9

10

16
8,65

12
6,49

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2016

Вкупно
пријавени
142
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

62
49
21
43,66 34,51 14,79

5
3,52

Февруарска ‒ прва сесија, 2016

Вкупно
пријавени
1209
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

9

10

4
2,82

1
0,70

9

10

172 142
218
241
229 207
14,23 11,75 18,03 19,93 18,94 17,12

Не се
Го положиле
јавиле на
испитот
испитот
0
132
0,00
71,35
Не се
Го положиле
јавиле на
испитот
испитот
0
80
0,00
56,34
Не се
Го положиле
јавиле на
испитот
испитот
0
1037
0,00
85,77
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Февруарска ‒ втора сесија, 2016

Вкупно
пријавени

5

6

ОЦЕНКА
7
8

9

10

1343
%

416 221
265
180
154 107
30,98 16,46 19,73 13,40 11,47 7,97

Вкупно
пријавени

ОЦЕНКА
7
8

Не се
Го положиле
јавиле на
испитот
испитот
0
927
0,00
69,02

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2016

358
%

5

6

147
97
55
36
41,06 27,09 15,36 10,06

9

10

15
4,19

8
2,23

Јунска ‒ прва испитна сесија, 2016

Вкупно
пријавени

5

6

ОЦЕНКА
7
8

9

10

1119
%

197 183
172
178
184 205
17,61 16,35 15,37 15,91 16,44 18,32

Вкупно
пријавени

ОЦЕНКА
7
8

Јунска ‒ втора испитна сесија, 2016

1248
%

5

6

486 206
220
141
38,94 16,51 17,63 11,30

9

10

117
9,38

78
6,25

Августовска испитна сесија, 2016

Вкупно
пријавени
395
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

186 107
48
47,09 27,09 12,15

31
7,85

9

10

15
3,80

8
2,03

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2016

Вкупно
пријавени
226
%
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5

6

ОЦЕНКА
7
8

104
70
27
46,02 30,97 11,95

15
6,64

9

10

7
3,10

3
1,33

Не се
Го положиле
јавиле на
испитот
испитот
0
211
0,00
58,94
Не се
Го положиле
јавиле на
испитот
испитот
0
922
0,00
82,39
Не се
Го положиле
јавиле на
испитот
испитот
0
762
0,00
61,06
Не се
Го положиле
јавиле на
испитот
испитот
0
209
0,00
52,91
Не се
Го положиле
јавиле на
испитот
испитот
0
122
0,00
53,98
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Техничка опременост
Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на
факултетот:
Р.б.

Опрема
Лаптоп
LCD проектор
Прожектор
Интерактивни табли
Телевизори

Тип
HP
OPTOMA
Acer
SMART Board
LED Quart 55

Р. б.
1.
2.

Лаборатории
Компјутерска лабораторија
Фонолошка лабораторија

Намена
презентации
презентации
презентации
презентации
презентации

Број
4
2
6
2
7

Капацитет
14 компјутери; 20 монитори
25 места

б) Просторни услови
Предавални / кабинети / амфитеатар
КАТ 1
Канцеларија 1
едно место
Канцеларија 2
четири места
Канцеларија 3
четири места
Канцеларија 4
три места
Книжара
Студентски прашања
четири места
Канцеларија 7
две места
Канцеларија 8
едно место
Канцеларија 9
две места
Амфитеатар
144 столчиња; 63 клупи
Портирница
Ходник
Канцеларија 1
Канцеларија 2
Канцеларија 3
Предавална 1
Предавална 2
Предавална 3
Предавална 4
Предавална 5

КАТ 2
три места
две места
две места
32 клупи; 56 столчиња
76 клупи; 198 столчиња
22 клупи; 40 столчиња
28 клупи; 49 столчиња
25 клупи; 37 столчиња
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Предавална 6
Канцеларија 7
Ходник
Канцеларија 1
Канцеларија 2
Библиотека
Канцеларија 3
Предавална 7
Предавална 8
Предавална 9
Предавална 10
Ходник
Фонолошка лабораторија
Канцеларија 1
Канцеларија 2
Канцеларија 3
Електронска лабораторија
Предавална (ТЕМПУС)
Канцеларија 4
Канцеларија 5
Канцеларија 11
Канцеларија 15
Канцеларија 17
Канцеларија 19
Сала за состаноци
Канцеларија 20
Ходник

25 клупи; 48 столчиња
три места
КАТ 3
две места
три места
две места
30 клупи; 47 столчиња
27 клупи; 45 столчиња
25 клупи; 52 столчиња
23 клупи; 33 столчиња
25 места
КАТ 4
едно место - продекан
едно место
четири места
11 клупи; 21 столчиња
1 клупа; 24 столчиња-маси
три места
три места
три места
три места
пет места
две места
30 места
декан

Издавачка дејност
Годишен зборник на Филолошки факултет
Во текот на декември 2015 година на интернет-страницата на
Универзитетот „Гоце Делчев“ беше објавен шестиот број на Годишниот
зборник на Филолошкиот факултет. Зборникот опфаќа 30 трудови
поделени во три категории: јазик, книжевност и дидактика. Електронското
издание на Зборникот е достапно на следнот линк: https://elib.ugd.edu.
mk/resursi/zbornici/filoloski/Filoloski%20fakultet_Godisen%20zbornik%20
2015.pdf.
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Согласно со Одлуката бр. 1902-82/28 од 10.5.2016 година донесена
на 141 седница на наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет
во Штип, од 2016 година, Годишниот зборник ќе се објавува во два броја
годишно, во електронска форма. Со оваа одлука Зборникот се стекна
со меѓународен карактер, со тоа што дел од редакцискиот одбор станаа
реномирани професори од повеќе странски универзитети.
PALIMPSEST / ПАЛИМПСЕСТ, Меѓународно научно списание за
лингвистички, книжевни и културолошки истражувања, ISSN (PRINT)
2545-398X; ISSN (ONLINE) 2545-3998.
Списанието е формирано во ноември 2015 година со Одлука бр.
1902-1508/32 од 24.11. 2015 година донесена на 132. седница на Наставнонаучниот совет на Филолошкиот факултет во Штип. Списанието
„Палимпсест“ се објавува во два броја годишно, во печатена и во
електронска форма. Меѓународното научно списание „Палимпсест“ има
посебна интернет-страница на интернет-порталот на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип: http://js.ugd.edu.mk/index.php/PAL
Првиот број на „Палимпсест“ е објавен на крајот од октомври 2016
година со вкупно 24 труда од областите: лингвистика, наука за книжевност,
културологија и методика на наставата.
Првата меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ филологија, култура и образование
На 132. седница на ННС одржана на 24.11.2015 година се донесе
Одлука за покренување иницијатива за организирање на „ФИЛКО“
- филологија, култура и образовани на Филолошкиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип во соработка со Филолошкиот
факултет од Вороњеж, Русија, која ќе се одржи на 18 и 19 март 2015 во
просториите на Кампус 4, УГД-Штип.
На 141. седница на ННС одржана на 10.5.2016 година се донесе
Одлука за избор на редакциски тела на Зборникот на трудови од првата
меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и
образование, со бр. 1902-82/24.
Во Зборник од Првата меѓународна научна конференција „ФИЛКО“
- филологија, култура и образование ќе се објавуваат трудови (оригинални
научни трудови, прегледни трудови, стручни трудови) од областите јазик,
литература, културологија и образование.
Во Зборникот од Првата меѓународна научна конференција
„ФИЛКО“ - филологија, култура и образование ќе се објавуваат трудови
на македонски, руски и англиски јазик.
Апстрактите ќе се објавуваат на руски и англиски јазик.
Зборникот од Првата меѓународна научна конференција „ФИЛКО“

375

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

- филологија, култура и образование ќе се објавува во еден број годишно
почнувајќи од 2016 година.
Членовите на Уредувачкиот одбор ќе подготват повик за објавување
трудови во Зборникот од Првата меѓународна научна конференција
„ФИЛКО“ - филологија, култура и образование што ќе биде објавен на
веб-страницата (е-адресата) на Зборникот и тоа на македонски, руски и
англиски јазик.
Меѓународна научна конференција на тема „Климентовото дело“
На 141. седница на ННС одржана на 10.5.2016 година се донесе Одлука
за покренување на иницијатива за организирање на меѓународна научна
конференција на тема „Климентовото дело“ со бр.1902-82/11 и Одлука
за издавање на зборник на трудови од меѓународна научна конференција
на тема „Климентовото дело“ со бр.1902-82/9. Оваа меѓународна научна
конференција е во соработка со Факултетот за образовни науки при
Универзитетот „Гоце Делчев“ и влезена во програмата на претседателот
на Република Македонија проф. д-р Ѓорѓе Иванов.
Научноистражувачка работа (проекти)
Датум од-до 1.2.2016 до 1.2.2018
Наслов
на Стекнување и развивање на преведувачко-толкувачките
проектот
компетенции кај студентите на насоката за преведување
и толкување преку примена на најновите транслатолошки
достигнувања и технологии
Позиција
Домашен проект без финансии/во тек

Опис на активностите во тек на проектот:
Една од целите на овој проект е алатката за преведување Trados
(2014) да се направи достапна за секој студент на групата за преведување и
толкување, прво, преку нејзино инсталирање на повеќе компјутери, потоа,
преку континуирани обуки за студентите и за наставниот кадар, кој ќе ја
надгледува работата на студентите, а потоа и преку практични вежби и
симулации.
Освен со компетенции за примена на алатките за преведување, на
студентите ќе им се понудат и поголем број на предавања и работилници
од страна на професори и стручњаци кои се специјализирани и веќе
афирмирани како преведувачи и кои би можеле да го споделат своето
искуство со студентите, а воедно и да ги воведат во некои од техниките
на превод што ги применуваат. Покрај компјутерски-потпомогнат превод
(ККП), ќе бидат опфатени и други преведувачи пракси – конференциско
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толкување (симултано и консекутивно преведување), судски и книжевен
превод. Во делот на конференциско толкување студентите ќе бидат
обучувани во преведувачки лаборатории во кои се врши симулација на
конференција. Судскиот превод ќе се практикува преку вклучување
на студентите како преведувачи во симулирани судења. На полето на
книжевниот превод студентите ќе се надградуваат преку предавања и
креативни работилници на кои ќе се читаат текстови со различни стилски
карактеристики, ќе се врши изнаоѓање на оригинални решенија за превод,
ќе се согледуваат најчестите грешки при превод на фразеологизми,
идиоми, адаптации.
Истражувачите во проектот, освен што ќе работат со различни групи
на студенти и ќе ги воведуваат во методите на работа со кои не можеле
да се сретнат во рамки на наставата, ќе имаат задача и да спроведуваат
анкети, тестирања, интервјуа и експерименти пред и по завршувањето на
обуката и ќе ги евидентираат резултатите. Сознанијата за придобивките
од примената на новите методи на работа и технологии професорите ќе
можат да ги искористат како средства за зголемување на мотивацијата
кај студентите, затоа што доброто владеење на новите методи и техники
би ги направиле идните преведувачи конкурентни на пазарот во регионот
и пошироко. Освен тоа и соработките со фирмите што Филолошкиот
факултет ќе ги оствари во рамките на овој проект би им го отвориле патот
на нашите студенти кон нивната понатамошна професионална дејност.
Активностите на проектот се одвиваат според следната временска
рамка од февруари 2016 до декември 2016 g.:
1. Обезбедување материјали, просторни и технички услови за
различните типови на превод;
2. Инсталирање на техничка опрема за работа и за асистенција на
студентите при користење на најновите технологии во стекнување на
вештини за преведување;
3. Формирање работилници;
4. Спроведување анкети, тестирања, експерименти со цел согледување
на актуелните компетенции;
5. Контактирање на истакнати стручњаци од областа, организација
на обуки од нивна страна, склучување на договори со лица и со
институции;
6. Стимулирање на студентите во подобрување на квалитетот и на
брзината на преводот;
7. Учество на конференции, семинари и меѓународни списанија во кои
се соопштуваат тековните резултати од истражувањето.
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Датум од-до
Наслов
на
проектот
Позиција

3 години
Јазикот, културата и фолкорот
иселеници во Република Турција
Домашен проект без финансии/во тек

на

македонските

Опис на активностите во тек на проектот:
Основа во истражувачката постапка е теренското анкетирање.
На овој начин се добива автентичен материјал кој понатаму подлежи
на научна обработка. Со овој проект се предвидува стручна обука
на експлоратори кои ќе одат на терен. Основа во истражувањата се
материјалите што се добиени од анкетирањето на теренот. По потреба, ќе
се врши и ексцерпција на материјали за оние пунктови за кои веќе постојат
записи (објавени или необјавени). Во текот на работата, соработниците
ќе го испишуваат материјалот во соодветен индекс, а потоа јазичните
единици ќе се групираат во соодветни етимолошки гнезда. Ваквиот начин
на работа ќе овозможи целосен преглед на материјалот од кој ќе произлезе
картографската обработка.
Датум од-до 1.3. 2016 до 1.3.2018
Наслов
на Литературолошките и културолошките истражувања и
проектот
нивната функција во оспособувањето на студентите - идни
наставници
Позиција
Домашен проект без финансии/во тек

Опис на активностите во тек на проектот:
Предмет на истражување на овој проект е улогата и влијанието на
литературолошките и културолошките сознанија што ги стекнуваат
студентите за време на студирањето и нивната практична примена во
наставата по литература во средното образование.
Проект има две главни цели: а) да ја истражи функцијата на
литературологијата и културологијата како важни компоненти во
образованието на студентите на филолошките факултети; б) да ја
истражи и да ја докаже нивната улога во високото образование како
основа за создавање функционални методички постапки за остварување
на генеричките и особено предметно-специфичните компетенции на
студентите идни наставници по предметот Македонски јазик и литература.
Целна група се студенти од трета и четврта студиска година на
Катедрата за македонски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет
во Штип, како и ученици од гимназиските паралелки во Штип.
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Датум од-до 1.4. 2016 до 1.4.2018
Наслов
на Турската и македонската литература за деца создавана
проектот
во Македонија и во Турција и нивната застапеност во
наставните програми во периодот од 1960 до 2000 година.
Позиција
Домашен проект без финансии/во тек

Опис на активностите во текот на проектот:
Предмет на истражување на овој проект е турската литература за
деца, создавана од автори што живеат и работат во Македонија, како
и автори –Турци, што живеат во Р. Турција и каква е нивната улога и
влијание врз создавањето соодветни компетенции и на учениците и на
наставниците за читање, разбирање и градење на когнитивните процеси.
Предмет на компаративно истражување ќе бидат и наставните програми
по турски јазик и литература и наставните програми по македонски јазик
во Македонија и во Турција.
Една од целите на проектот е да ја истражи и да ја докаже улогата
на турската литература за деца во запознавање на културолошките и
традиционалните вредност и разлики меѓу турската и македонската целна
група испитаници – учениците од основните училишта. Тоа ќе биде добра
основа за надминување на меѓуетничките разлики, што е од извонредно
значење за едукативните процеси денес.
Датум од-до
Јануари 2015 до декември 2016
Наслов
на Улогата на експлицитните инструкции за стекнување
проектот
прагматичка компетенција при учењето англиски и
германски јазик
Позиција
Домашен проект со финансирање од УГД

Опис на активностите во тек на проектот:
- собирање на материјал за истражување на темата;
- анализа на собраниот материјал;
- дисеминација на резултатите од испитувањето.
Датум од-до од 1.4. 2016 до 1.4.2018
Наслов
на МЕНТОР
проектот
Позиција
Домашен проект без финансии/во тек

Опис на активностите во тек на проектот:
Проектот „МЕНТОР“ кој е предвиден со Меморандумот за деловна
соработка потпишан помеѓу Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и
ПСД ДОО Љубљана бр. 0307-1381/1 од 17.12.2014 е заеднички проект
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на овие две институции во времетраење од две години (со можност за
продолжување).
Проектот започна да се реализира од почетокот на 2016 г. и
опфаќа повеќе сегменти: Пренос на знаења/информации на студентите
на Филолошкиот факултет и другите факултети во рамките на УГД;
Преведување – инволвирање на двете страни во преведувачките проекти во
Македонија и пошироко; Обезбедување на пракса во ПСД за студентите на
групите за преведување и толкување (сите јазици). Обезбедување на обука
за наставниот кадар во врска со софтверските помагала за преведување
(ТРАДОС и сл.) Мобилизирање на студентите со големи достигнувања за
време на студирањето и можност за нивно дополнително обучување под
менторство на искусни преведувачи и можност за нивно вработување во
ПСД.
Теми кои се опфатени со проектот „МЕНТОР“ се следниве:
преведување, процеси на преведување, стандарди EN/ISO (нов ISO);
Имплементација на ISO/EN во софтверите на ПСД, Trados, Matecut;
Machine translation; Почитување на процесите! Проектно водење,
обезбедување на квалитет; Апликација и речник (доделување на UN/PW
на сите и доделување на лица за увоз во речникот/Мкд).
Учесници во проектот се членовите на наставничкиот кадар на
Филолошкиот факултет во Штип и студентите на насоките за преведување
и толкување (англиски, германски, италијански и турски јазик).
Објавени трудови на вработените на Филолошки факултет
Проф. д-р Виолета Димова
1. Dimova, Violeta and Ivanova, Biljana (2016) Местото на методиката
во современиот научен и воспитно-образовен систем. Knowledge International Journal, Scientific and Applicative Papers, 12 (2). pp. 55-57.
ISSN 1857-923X
2. Dimova, Violeta and Ivanova, Biljana (2016) Educology, pedagogy, and
teaching methods of the literary education. Knowledge - International
Journal, Scientific and Applicative Papers, 13 (3). pp. 43-46. ISSN 185792
3. Dimova, Violeta and Celik, Mahmut (2015) The method of aestetics of
comunication in education - On the reception of literary work in teaching.
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers,
11/1. pp. 29-31. ISSN 1857-923X
4. Celik, Mahmut and Dimova, Violeta (2015) Beginnings and development
of the Tukish and Macedonian children’s literature in Macedonia.
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 9
(5). pp. 98-101. ISSN 1857-923X
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5. Dimova, Violeta (2015) Semantics of life and death in Jordan Radickov’s
“We, the sparrows”. Knowledge - International Journal, Scientific and
Applicative Papers, 9 (5). pp. 110-114. ISSN 1857-923X
6. Dimova, Violeta (2015) Другиот и другоста на просторот и времето
во твоите = мои очи од Христо Петрески. Контекст, 13. pp. 163177. ISSN 1857-7377
7. Dimova, Violeta and Celik, Mahmut and Sulejmani, Umit (2015)
Истражувачките методи и техники – основен услов за остварување
на когнитивната настава во паралелките со турски наставен
јазик. Годишен зборник 2015, Филолошки факултет, 6. pp. 259-265.
ISSN 1857-7059
8. Dimova, Violeta and Kukubajska, Marija Emilija (2015) “Emilina’s ABC
Book” – Earliest childhood literacy supported by emotional intelligence
development. Knowledge - International
9. Journal, Scientific and Applicative Papers, 10.1. pp. 111-116. ISSN 1857923X
1.
2.
3.
4.
5.

Учества на конференции:
ФИЛКО, Прва меѓународна научна конференција на Филолошкиот
факултет на УГД, Штип и Филолошкиот факултет од Вороњеж,
Русија, 18-19.03.2016, Штип;
КЛИМЕНТОВОТО ДЕЛО, Втора меѓународна конференција на
Филолошкиот факултет по повод 1100-годишнината од смртта на св.
Климент Охридски, Штип, 23-24.6.2016;
Евалуацијата во наставата по странски јазици и книжевности“,
одржана на 12.9.2016, на Филолошки факултет „Блаже Конески“,
Скопје;
Модератор на работилницата под наслов: The method of aesthetics of
communication in literature teaching progress in primary and secondary
education, во Банско, Р. Бугарија, 4-6 декември 2015;
Главен излагач (Key Speaker) на пленарната сесија на Меѓународната
конференција: KNOWLEDGE – CAPITAL OF THE FUTURE, во
Банско, Р. Бугарија, 4-6 декември 2015.

Проекти
1. Dimova, Violeta and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski,
Ranko and Prodanovska, Vesna and Velkova, Sanja and Nikolenko, Delfina
and Taseva, Packa (2016) Литературолошките и културолошките
истражувања и нивната функција во оспособувањето на
студентите идни наставници.
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
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Проф. д-р Луси Караниколова-Чочоровска
Објавени трудови
1. Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Семантиката на јазикот во
рубриката „Сакам да кажам“ во дневниот весник „Вест“. Годишен
зборник 2015-Филолошки факултет. pp. 21-29. ISSN 1857-7059
2. Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Портретирање преку
дескрипција (За портретите на Францка и Лојзе во романот „На
пругорнината“ од Иван Цанкар). Годишен зборник 2015 Филолошки
факултет. pp. 131-141. ISSN 1857-7059
3. Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Дескриптивните „слики“
во романот „Селидби“ од Милош Црњански. Годишен зборник
2015-Филолошки факултет. pp. 197-207. ISSN 1857-7059
4. Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Категорија просторa у
„Горском венцу“ (простор у функциjи менталитета и идентитета).
Zbornik radova s medzunarodnog naucnog skupa Njegosevi dani 5,
Niksik, 4-7 Sept, 2013. pp. 123-133. ISSN 978-86-7798-083-2
Српска книжевност, универзитетски учебник, УГД, Штип, 2016
Практикум по српска книжевност, УГД, Штип, 2016
СЕМАНТИКАТА НА „ЖЕНСКОСТА“ ВО ЛИРИКАТА НА ЏАХИТ
КУЛЕБИ ИЛИ: АПОТЕОЗА НА ЕДНОСТАВНАТА ПОЕТИКА, Hikmet,
Gostivar, 2016
Судбинската енергија на поетската реч
(За поетската судбина на Гане Тодоровски, Атанас Вангелов и Тодор
Чаловски), Палимпсест, бр.1, УГД, Штип, 2016
ЖЕНСКИОТ ИДЕНТИТЕТ И МЕНТАЛИТЕТ НА ЕДНА РУСКА
И ЕДНА МАКЕДОНСКА АНА (ИЛИ: ЗА РОДОВАТА „ДРУГОСТ“
НА ТОЛСТОЕВАТА “АНА КАРЕНИНА“ И НА „АНА“ НА ЈОВАН
КОТЕСКИ), ФИЛКО, УГД, Штип,2016 (во печат)
УЧЕСТВА НА КОНФЕРЕНЦИИ:
–– ФИЛКО, Прва меѓународна научна конференција на Филолошкиот
факултет од Вороњеж, Русија и Филолошкиот факултет на УГД,
Штип, 18-19.3.2016, Штип.
–– 13-ти меѓународни Славистички четенија, Софија, Р. Бугарија,
Факултет за славјански филологии, 22-24.4.2016.
–– Втората меѓународна научна конференција „За Душата“, 1-3.06.2016,
Скопје, во организација на Друштвото за компаративна книжевност
и Филозофското друштво на Македонија.
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Проекти
1. Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
2. Dimova, Violeta and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski,
Ranko and Velkova, Sanja and Nikolenko, Delfina and Taseva, Packa
(2016) Литературолошките и културолошките истражувања и
нивната функција во оспособувањето на студентите идни наставници.
[Project] (Submitted).
Вон. проф. Билјана Ивановска
Објавени трудови
1. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and
Mitkovska, Liljana (2016) Profilierung der pragmatischen Kompetenz
Fremdsprachenstudierender. Journal of Languages for specific purposes .
pp. 95-107. ISSN 2359-9103.
2. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and
Ulanska, Tatjana (2016) On the Reliability of Discourse Completion Tests
in Measuring Pragmatic Competence in Foreign Language Learners.
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 25 (1).
pp. 437-443. ISSN 2307-4531.
3. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina (2016)
Говорниот чин барање и модификација на барањата.International
Journal Knowledge, 14.1. pp. 397-400. ISSN 1857-92.
4. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina
(2016) Zur Bewertung der pragmatischen Kompetenz mazedonischer
Fremdsprachenstudierender.Journal of Linguistics and Language
Teaching, 7 (2). ISSN 2190-4677.
5. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina (2016)
The speech act of request and its expressions in German interlanguage
of Macedonian learners. Knowledge: International Journal Scientific
Papers, 12.1. pp. 371-377. ISSN 1857-92.
Проекти
1. Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“
Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and
Mitkovska, Liljana and Ulanska, Tatjana and Cenova, Monika and Krstevska,
Viktrorija (2015) Улогата на експлицитните инструкции за стекнување
прагматичка компетенција при учењето англиски и германски јазик.
[Project] (Submitted)
2. Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
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––

––
––
––
––

––

Учество на конференции
Учество на 5. Национална конференција на бугарското германистичко
здружение, Софија 27-29 октомври, 2016, со труд: „Zur Bewertung
der interimsprachlichen und pragmatischen Faehigkeiten der
Fremdsparchenstudierenden“.
Учество на 1 Меѓународна конференција „Климентовото дело“, 2324 јуни 2016. УГД-Штип. Труд: „За зборот што направи успешна
кариера во јазикот“. Билјана Ивановска. Мери Басовска.
Учество на 9. Конференција SOEGV, Бар-Црна Гора, 9-13 ноември,
2016, со труд: “Der Einsatz von Sprechakten, um Glaubwürdigkeit in der
Sprache auszudrücken“.
Учество на Прва меѓународна научна конференцијата „ФИЛКО“,
2016, со трудови:
ГОВОРНИОТ ЧИН БАРАЊЕ И МОДАЛНОСТА КАКО НЕГОВА
КАРАКТЕРИСТИКА ВО МЕЃУЈАЗИКОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ
ИЗУЧУВАЧИ ПО СТРАНСКИ ЈАЗИК“. Билјана Ивановска,
Марија Кусевска, Нина Даскаловска,
.„Начини на изразување на говорниот чин барање во јазичниот пар
германско-македонски“. Мери Басовска, Билјана Ивановска.
Вон. проф. Ранко Младеновски

Објавени трудови
1. Mladenoski, Ranko (2015) Колумни за аномалиите во општеството
и кај индивидуата. Современост, 64 (2). pp. 130-133. ISSN 0038-5972
2. Mladenoski, Ranko (2015) Провокативен феминистички поетски
дискурс. Современост, 64 (2). pp. 145-147. ISSN 0038-5972
3. Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2015) Театарскиот роман на
Булгаков на македонски јазик. Современост, 64 (3). pp. 131-133.
ISSN 0038-5972
4. Mladenoski, Ranko (2015) Суштинските дилеми за историјата и
културата на античка Македонија. Македоника, 5 (13). pp. 3-44.
ISSN 1857-7539
5. Mladenoski, Ranko (2015) Хетеролошките аспекти на романот
„Бајазит и Оливера“ од Драги Михајловски. Спектар, 32 (65). pp.
98-108. ISSN 0352-2423
6. Mladenoski, Ranko (2015) Демаскирање на илузиите за „новите“
теории. Филолошки студии, 13 (1). pp. 361-371. ISSN 1857 6060
7. Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2015) Македонски поеми и епови
за најславниот македонски крал. Годишен зборник на Филолошки
факултет ‒ Штип, 6. pp. 119-129. ISSN 1857-7059
8. Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2015) Ликот на Александар III

384

Годишен извештај

Македонски во македонскиот расказ од 20 век. Современост, 64 (3).
pp. 79-82. ISSN 0038-5972
Конференции
–– Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2016) Секциско предавање на
тема „Контекстот св. Климент vs Прличев во македонската
културна меморија“. In: Меѓународна научна конференција
„Климентовото дело“, 23 и 24 јуни 2016 година, Штип, Република
Македонија. (Unpublished)
–– Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2016) Секциско предавање на
тема „Металитературните сегменти во ’Театарски роман‘
на Булгаков и во ’Вештица‘ на Андоновски“. In: I Меѓународна
научна конференција ФИЛКО, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia.
(Unpublished)
Книги
–– Mladenoski, Ranko (2016) Александар III Македонски во
македонската книжевност. Македоника литера, Скопје, Република
Македонија. ISBN 978-608-252-012-4

•

•

Проекти
1.Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“
Dimova, Violeta and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski,
Ranko and Velkova, Sanja and Nikolenko, Delfina and Taseva, Packa
(2016) Литературолошките и културолошките истражувања
и нивната функција во оспособувањето на студентите идни
наставници. [Project] (Submitted)
Dimova, Violeta and Karanikolova-Cocorovska, Lusi and Mladenoski,
Ranko and Prodanovska, Vesna and Velkova, Sanja and Nikolenko, Delfina
and Taseva, Packa (2016) Литературолошките и културолошките
истражувања и нивната функција во оспособувањето на
студентите идни наставници.
Проф. д-р Марија Леонтиќ

Објавени трудови
1. Leontik, Marija (2015) Личните имиња во македонските и во
турските училишни книги во Македонија. Knowledge - International
Journal, 11 (1). pp. 442-446. ISSN 1857-92
2. Leontik, Marija (2015) Книгата за деца-модул за дијалог меѓу
културите. Огледало (227). pp. 3-6. ISSN 0351-2126
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3. Leontik, Marija (2015) Турцизмите како јазична и културна нишка при
превод на литературни текстови од турски на македонски јазик.
Зборник на трудови од меѓународната научна конференција „Јазични
и културни проникнувања низ преведувањето и толкувањето“. pp.
269-278. ISSN 978-608-234-037-1
4. Leontik, Marija (2015) Gramer Kitaplarının Türk Dilinin Öğrenilmesinde
Yararları ve Temel Türkçe Dil Bilgisi Kitabının Yeri. 20.Uluslararası Türk
Kültürü Sempozyumu. pp. 48-56. ISSN 978-8944-5264-4-9
5. Leontik, Marija (2015) Türkçede Ad Durumları. BAL-TAM Türklük
Bilgisi 23 (23). pp. 157-164. ISSN 1452-2179
6. Leontik, Marija (2015) Türkçede Vurgu. Bal-Tam Türklük Bilgisi (22).
pp. 273-280. ISSN 1452-2179
7. Leontik, Marija (2015) Потекло, адаптација и семантика на
турскиот суфикс -лак /-lIk/ (-lık, -lik, -luk, -lük) во македонскиот
јазик. Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 6.
pp. 11-20. ISSN 1857-7059
8. Mariya Leontik, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına,
Karşılaştırmalı Dil Bilgisine ve Karşılaştırmalı Kültüre Dikkat Edilerek
Hazırlanan “Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim, Gel Türkçeyi ve
Makedoncayı Öğrenelim! A1-A2” Adlı Kitap, 21. Uluslararası Türk
Kültürü Sempozyumu, 2016 Ankara
Книги
Leontik, Marija (2015) Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim Gel
Türkçeyi ve Makedoncayı Öğrenelim! Дојди турскиот и македонскиот да
го сакаме Дојди турскиот и македонскиот да го научиме! Marija Leontik,
Skopje. ISBN 978-608-65464-5-8(13)

•

Проекти
1. Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Проф.д-р Јованка Денкова, проф. д-р Марија Леонтиќ, проф.д-р Гоце
Цветановски, Рабие Рушид, Наташа Димитрова „Јазикот, културата
и фолкорот на македонските иселеници во Република Турција“ (со
одлука од ННС на ФФ).
Проф. д-р Махмут Челик

Објавени трудови
1. Dimova, Violeta and Celik, Mahmut (2015) The method of aestetics of
comunication in education - On the reception of literary work in teaching.
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers,
11/1. pp. 29-31. ISSN 1857-923X
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2. Marolova, Darinka and Celik, Mahmut (2015) About the translation into
German of Turkish expressions found in Macedonian folklore. BAL-TAM
Türklük Bilgisi, 23. pp. 291-296. ISSN 1452-2179
3. Celik, Mahmut and Dimova, Violeta (2015) Beginnings and development
of the Tukish and Macedonian children’s literature in Macedonia.
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 9
(5). pp. 98-101. ISSN 1857-923X
4. 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
5. Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut (2015) Monuments of Islamic
Culture and Civilization in Shtip. Bal -Tam Turkluk Bilgisi 22 (22). ISSN
1452-2179
6. Dimova, Violeta and Celik, Mahmut and Sulejmani, Umit (2015)
Истражувачките методи и техники – основен услов за остварување
на когнитивната настава во паралелките со турски наставен
јазик. Годишен зборник 2015, Филолошки факултет, 6. pp. 259-265.
ISSN 1857-7059
7. Celik, Mahmut and Zekirija, Necati and Bugaric, Recep and Bahtijarevic,
Sevim Sey and Jovanovic, Radoje (2015) Güneş Kimi İzler - Duşan
Curişiç. Güneş Kimi izler. ISSN 978-9940-589-29-5
Конференции
1. Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut (2016) Социјалниот аспект
во творештвото за деца и млади на Јован Стрезовски. In: 11.
Симпозијум са међународним учешћем: Васпитач у 21. веку, 27-28
March 2015, Aleksinac, Serbia.
2. Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka (2016) Прозното творештво за
деца на Реџеп Мурат Бугарич. In: 11. Симпозијум са међународним
учешћем: Васпитач у 21. веку, 27-28 March 2015, Aleksinac, Serbia.
3. Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut (2015) Mysterious-imaginary
world of mirrors in children’s literature. In: International scientific
conference: Knowledge - capital of the future, The power of knowledge,
2-4 Oct 2015, AgiaTriada, Greece.
4. Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka (2015) Ottoman-Turkish
diplomatics. In: International scientific conference: Knowledge-capital
of the future, 2-4 Oct 2015, AgiaTriada, Greece.
5. 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.
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6. Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka (2015) Социјалниот контекст
во расказите за деца и млади од Есат Бајрам.
Проекти
1. Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Проф. д-р Толе Белчев
Објавени трудови
1. Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2015) Театарскиот роман на
Булгаков на македонски јазик. Современост, 64 (3). pp. 131-133.
ISSN 0038-5972
2. Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2015) Македонски поеми и епови
за најславниот македонски крал. Годишен зборник на Филолошки
факултет ‒ Штип, 6. pp. 119-129. ISSN 1857-7059
3. Stefanovska, Dance and Belcev, Tole (2015) Нараторите во „Ќерката
на Математичарот“ од Венко Андоновски. Годишен зборник на
Филолошки факултет ‒ Штип, 6 (1). pp. 175-183. ISSN 1857-7059
4. Taseva, Packa and Belcev, Tole (2015) Естетската функција на
симболот во „Бели мугри“ од Рацин. Годишен зборник на Филолошки
факултет ‒ Штип, 6 (1). pp. 131-140. ISSN 1857-7059
5. Spaskova, Sanja and Belcev, Tole (2015) Нараторите и
фокализаторите во романот „Смртта на дијакот“ од Драги
Михајловски. Годишен зборник на Филолошки факултет ‒ Штип, 6
(1). pp. 151-159. ISSN 1857-7059
6. Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2015) Ликот на Александар III
Македонски во македонскиот расказ од 20 век. Современост, 64 (3).
pp. 79-82. ISSN 0038-5972
Конференции
–– Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2016) Секциско предавање на
тема „Контекстот св. Климент vs Прличев во македонската
културна меморија“. In: Меѓународна научна конференција
„Климентовото дело“, 23 и 24 јуни 2016 година, Штип, Република
Македонија. (Unpublished)
–– Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2016) Секциско предавање на
тема „Металитературните сегменти во ’Театарски роман‘
на Булгаков и во ’Вештица‘ на Андоновски“. In: I Меѓународна
научна конференција ФИЛКО, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia.
(Unpublished)
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Книги
–– Taskov, Nako and Belcev, Tole and Mitreva, Elizabeta (2015) Современ
лексикон за менаџери и економисти во бизнис логистика.
Универзитет „Гоце Делчев”, Штип, Македонија. ISBN 978-608-244237-2
–– Kordanovski, Mihail and Belcev, Tole (2015) Астрономски календар.
БороГрафика, Скопје. ISBN 978-608-4539-06-3

••

Проекти
1. Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Нина Даскаловска, Драгана Кузмановска, Светлана Јакимовска,
Даринка Маролова, Ева Ѓорѓиевска, Толе Белчев, Биљана Иванова,
Јована Караникиќ и Мери Басовска (2016) „Стекнување и развивање
на преведувачко-толкувачките компетенции кај студентите на
насоката за преведување и толкување преку примена на најновите
транслатолошки достигнувања и технологии“.
Проф. д-р Јованка Денкова

Објавени трудови
1. Denkova, Jovanka (2016) Анималистичкиот роман „Дивиот пес“ од
Видое Подгорец. Годишен зборник на Факултет за образовни науки,
6 (1). pp. 105-113. ISSN 1409-9187
2. Denkova, Jovanka (2016) Young adult dealing with serious and incurable
diseases displayed throuh novel “Green horoscope” by Tome Bogdanovski.
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers,
13.3. pp. 343-348. ISSN 1857-923X
3. Denkova, Jovanka (2016) A new Macedonian novel about a young and
growing. Teacher, International Јournal of Еducation, 11 (1). pp. 50-54.
ISSN 1857-8888
4. Denkova, Jovanka (2016) Loneliness as a key element in adolescence.
Hikmet, Journal of Scientific Reasearch, 14 (27). pp. 38-49. ISSN 18575935
5. Denkova, Jovanka (2016) Turkish words in the longest Macedonian folk
story Siljan Stork. Bal-Tam Türklük Bilgisi (24). pp. 165-174. ISSN
1452-2179
6. Denkova, Jovanka (2016) Gender in the Macedonian adolescent
literature. International Journal of Science and Research (IJSR), 5 (2).
pp. 1224-1228. ISSN 2319-7064
7. Denkova, Jovanka (2015) Patriotism in the work for children by Olivera
Nikolova. European journal of social sciences education and research, 5
(1). pp. 514-517. ISSN 2312-8429
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8. Denkova, Jovanka (2015) Violence in YAL with special emphasis on
contemporary Macedonian YAL. European journal of interdisciplinary
studies, 3 (1). ISSN 2411-4138
9. Denkova, Jovanka (2015) Adolescence in тhe literature for young adult
of Tome Arsovski. Knowledge - International Journal, Scientific and
Applicative Papers, 11 (1). pp. 411-418. ISSN 1857-923X
10. Denkova, Jovanka (2015) Измислување или реалност на детскиот
свет. Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип,
VI (6). pp. 161-167. ISSN 1857-7059
11. Denkova, Jovanka (2015) Scales toward Adulthood – Scales through Life.
European journal of language and literature studies, 3 (1). pp. 136-139.
ISSN 2411-4103
12. Denkova, Jovanka (2015) The autobiographical discourse in
Autobiography by Marko Cepenkov. Facta Universitatis, Series:
Linguistics and Literature, 13 (1). pp. 21-27. ISSN 2406-0518
13. Denkova, Jovanka (2015) The epistolarity as a genre in the modern
Macedonian literature for children (“Shareni pisma” Coloured letters
by Violeta Tancheva-Zlateva). Horisons, International Scientific Journal Social Sciences and Humanities, 11 (17). pp. 177-186. ISSN 1857-9884
14. Ilieva, Valentina and Denkova, Jovanka and Monavcheva, Simona and
Ilieva, Kristina (2015) The importance of listening and comprehension
skills in listening excercises in German language classes. Horisons,
International Scientific Journal - Social Sciences and Humanities, 17 (A).
pp. 187-198. ISSN 1857-9884
15. Denkova, Jovanka (2015) Friendship, Dreaming and Invention as a
path to Maturation shown in the novel “Clever Inventors” by Violeta
Martinovska. European Journal of Language and Literature Studies, 2
(1). pp. 113-122. ISSN 2411-4103
Конференции
–– Denkova, Jovanka (2016) Review of adolescent literature through
comparative analysis of the novels “The blue path of love” by Metodi
Manev “ and “VoIce of love” by Grozdana Olyjic. In: International
scientific conference: Education in XXI century – conditions and
perspectives –, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia.
–– Denkova, Jovanka (2016) Animalism in Macedonian literature for
children. In: Eight International Scientific Conference - Knowledge
without borders, 8-10 Apr 2016, Bansko, Bulgaria.
–– Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut (2016) Социјалниот аспект
во творештвото за деца и млади на Јован Стрезовски. In: 11.
Симпозијум са међународним учешћем: Васпитач у 21. веку, 27-28
March 2015, Aleksinac, Serbia.

390

Годишен извештај

–– Denkova, Jovanka (2016) Кучешкиот поглед на светот (осврт
кон анималистичкиот роман „Оскар“ од Живко Новески). In: 9.
међународна интердисциплинарна научностручна конференција
“Васпитно-образовни и спортски хоризонти”, 13-14 May 2016,
Subotica, Serbia.
–– Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut (2015) Mysterious-imaginary
world of mirrors in children’s literature. In: International scientific
conference: Knowledge - capital of the future, The power of knowledge,
2-4 Oct 2015, AgiaTriada, Greece.

•

Проекти
1. Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“
Проф.д-р Јованка Денкова-раководител, проф.д-р Марија Леонтиќ,
проф.д-р Гоце Цветановски, Рабие Рушид, Наташа Димитрова
„Јазикот, културата и фолкорот на македонските иселеници во
Република Турција“ (со одлука од ННС на ФФ).
Вон. проф. Нина Даскаловска

Објавени трудови
1. Daskalovska, Nina and Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and
Ulanska, Tatjana (2016) The Use of Request Strategies by EFL Learners.
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 232. pp. 55-61. ISSN 18770428
2. Daskalovska, Nina (2016) Patterns of word frequency used by Albanian
and Turkish learners of English. Hikmet, Journal of Scientific Reasearch,
27 (1). pp. 90-103. ISSN 1857-5935
3. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and
Mitkovska, Liljana (2016) Profilierung der pragmatischen Kompetenz
Fremdsprachenstudierender. Journal of Languages for specific purposes .
pp. 95-107. ISSN 2359-9103
4. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and
Ulanska, Tatjana (2016) On the Reliability of Discourse Completion Tests
in Measuring Pragmatic Competence in Foreign Language Learners.
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 25 (1).
pp. 437-443. ISSN 2307-4531
5. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina (2016)
Говорниот чин барање и модификација на барањата. International
Journal Knowledge, 14.1. pp. 397-400. ISSN 1857-92
6. Daskalovska, Nina (2016) Acquisition of three word knowledge aspects
through reading. The Journal of Educational Research, 109 (1). pp. 6880. ISSN 0022-0671
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7. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina
(2016) Zur Bewertung der pragmatischen Kompetenz mazedonischer
Fremdsprachenstudierender. Journal of Linguistics and Language
Teaching, 7 (2). ISSN 2190-4677
8. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina (2016)
The speech act of request and its expressions in German interlanguage
of Macedonian learners. Knowledge: International Journal Scientific
Papers, 12.1. pp. 371-377. ISSN 1857-92
9. Daskalovska, Nina (2015) Улогата на фидбекот во подобрувањето
на учењето и на успехот кај учениците. International Journal Scientific and Applicative Papers, 5 (10/1). pp. 58-63. ISSN 1857-92
10. Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina and Kusevska, Marija and
Ulanska, Tatjana (2015) Определување прагматичка компетенција
кај изучувачите на англиски и германски јазик. International Journal
Scientific and Applicative papers: Knowledge, 11/1. ISSN 1857-92
11. Kusevska, Marija and Ulanska, Tatjana and Ivanovska, Biljana and
Daskalovska, Nina and Mitkovska, Liljana (2015) Assessing Pragmatic
Competence Of L2 Learners. Journal of Foreign Language Teaching and
Applied Linguisticss (J-FLTAL). pp. 149-158. ISSN 2303-5528
12. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and
Mitkovska, Liljana (2015) Personal pronouns and their phenomena in
establishing relations in a pragmalinguistic context. Scientific Bulletin Education Sciences Series, 12 (2). pp. 4-22. ISSN 1584-5915
Учество на конференции
–– VI International Scientific Conference “The Power of Knowledge”,
2-4.10.2015, Thessaloniki, Greece.
–– 7th International Scientific Conference “Knowledge, Capital of the
Future”, 4-6.12.2015, Bansko, Bulgaria.
–– GlobELT 2016 Conference, 14-17 April 2016, Antalya, Turkey.
–– Прва меѓународна научна конференцијата „ФИЛКО“, 18-19 март
2016, Штип, Македонија.
–– 8th International Scientific Conference “Knowledge without Borders:,
8-10.04.2016, Bansko, Bulgaria.

•
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Проекти
1. Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and
Mitkovska, Liljana and Ulanska, Tatjana and Cenova, Monika and
Krstevska, Viktrorija (2015) Улогата на експлицитните инструкции
за стекнување прагматичка компетенција при учењето англиски и
германски јазик. [Project] (Submitted)

Годишен извештај

•

Нина Даскаловска, Драгана Кузмановска, Светлана Јакимовска,
Даринка Маролова, Ева Ѓорѓиевска, Толе Белчев, Биљана Иванова,
Јована Караникиќ и Мери Басовска (2016) „Стекнување и развивање
на преведувачко-толкувачките компетенции кај студентите на
насоката за преведување и толкување преку примена на најновите
транслатолошки достигнувања и технологии“.
Вон. проф. Марија Кусевска

Објавени трудови
1. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and
Mitkovska, Liljana (2016) Profilierung der pragmatischen Kompetenz
Fremdsprachenstudierender. Journal of Languages for specific purposes .
pp. 95-107. ISSN 2359-9103
2. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and
Ulanska, Tatjana (2016) On the Reliability of Discourse Completion Tests
in Measuring Pragmatic Competence in Foreign Language Learners.
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 25 (1).
pp. 437-443. ISSN 2307-4531
3. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina (2016)
Говорниот чин барање и модификација на барањата. International
Journal Knowledge, 14.1. pp. 397-400. ISSN 1857-92
4. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina
(2016) Zur Bewertung der pragmatischen Kompetenz mazedonischer
Fremdsprachenstudierender. Journal of Linguistics and Language
Teaching, 7 (2). ISSN 2190-4677
5. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina (2016)
The speech act of request and its expressions in German interlanguage
of Macedonian learners. Knowledge: International Journal Scientific
Papers, 12.1. pp. 371-377. ISSN 1857-92
6. Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina and Kusevska, Marija and
Ulanska, Tatjana (2015) Определување прагматичка компетенција
кај изучувачите на англиски и германски јазик. International Journal
Scientific and Applicative papers: Knowledge, 11/1. ISSN 1857-92
7. Stojanovska, Katerina and Kusevska, Marija (2015) Пиџин и креолски
јазик. Yearbook of the Faculty of Philology, 2015, 6. pp. 103-109. ISSN
1857-7059
8. Kusevska, Marija and Ulanska, Tatjana and Ivanovska, Biljana and
Daskalovska, Nina and Mitkovska, Liljana (2015) Assessing Pragmatic
Competence Of L2 Learners. Journal of Foreign Language Teaching and
Applied Linguisticss (J-FLTAL). pp. 149-158. ISSN 2303-5528
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9. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and
Mitkovska, Liljana (2015) Personal pronouns and their phenomena in
establishing relations in a pragmalinguistic context. Scientific Bulletin Education Sciences Series, 12 (2). pp. 4-22. ISSN 1584-5915
10. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and
Mitkovska, Liljana and Ulanska, Tatjana and Cenova, Monika and
Krstevska, Viktorija (2015) Пpoeктот „Улогата на експлицитните
инструкции за стекнување прагматичка компетенција при учењето
англиски и германски јазик“ и негово претставување. Годишен
зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип. ISSN 1857-7059
11. Kusevska, Marija (2016) Describing Speech Acts from Cross-cultural
and Interlanguage Perspective. Palimpsest, Vol 1 No.1 pp 15-26.
Наставен материјал
–– Kusevska, Marija (2015) English Syntax and Discourse - workbook.
ISBN 978-608-244-260-0.

•

Проекти
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and
Mitkovska, Liljana and Ulanska, Tatjana and Cenova, Monika and
Krstevska, Viktrorija (2015) Улогата на експлицитните инструкции
за стекнување прагматичка компетенција при учењето англиски и
германски јазик. [Project] (Submitted)
Доц. д-р Драгана Кузмановска

1. Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana (2016)
Што треба модерното училиште да учи. Образованието во XXI век
– состојби и перспективи –Меѓународна научна конференција, Штип,
24 – 25 септември, 2015. pp. 233-237. ISSN ISBN 978-608-244-275-4
2. Kuzmanovska, Dragana and Niceva, Vesna and Petkovska, Biljana
(2016) Интеркултурално комуникациски компетентен наставник.
Образованието во XXI век – состојби и перспективи –Меѓународна
научна конференција, Штип, 24 – 25 септември, 2015. pp. 409-412.
ISSN ISBN 978-608-244-275-4
3. Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana (2016) Creating a
contemporary classroom. Knowledge - International Journal, Scientific
and Applicative Papers, 13 (2). pp. 71-73. ISSN 1857-92
4. Petkovska, Biljana and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana
(2015) Зошто да се учат странските јазици? Годишен зборник 2015
- Филолошки факултет, УГД - Штип, 6. pp. 223-227. ISSN 1857-7059
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5. Marolova, Darinka and Kuzmanovska, Dragana (2015) Повеќезначност
во македонскиот и во германскиот јазик. Годишен зборник 2015 Филолошки факултет, УГД - Штип, 6 (1). pp. 82-90. ISSN 1857-7059
Conference or Workshop Item
Учество на научни собири
–– Меѓународна научна конференција: Образованието во XXI век –
состојби и перспективи, 24-25 Sept 2015, ФОН, Штип, Македонија.
–– Научно - стручна трибина на тема „Учителот и средината за учење и
развој“ 2.10.2015год., ФОН, Штип, Македонија.
–– THE FIFTH INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED
LINGUISTICS TODAY – NEW TENDENCES IN THEORY AND
PRACTICE, 27–29 November 2015, Novi Sad, Serbia.
–– Прва меѓународна научна конференцијата „ФИЛКО“, 18-19 март
2016, Штип, Македонија.
––
IV научно-стручна конференција со меѓународен карактер
Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и
перспективи, 18.5.2016., Штип, Македонија.
–– Меѓународна научна конференција „Климентовото дело“ (ЈАЗИК,
ЛИТЕРАТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА), 23 и 24 јуни 2016
год., Штип, Македонија.
–– Трета меѓународна научна конференција „Општествените промени
во глобалниот свет“, 1 - 2 септември 2016 година, Штип, Република
Македонија.

•

Проекти
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Нина Даскаловска, Драгана Кузмановска, Светлана Јакимовска,
Даринка Маролова, Ева Ѓорѓиевска, Толе Белчев, Биљана Иванова,
Јована Караникиќ и Мери Басовска (2016) „Стекнување и развивање
на преведувачко-толкувачките компетенции кај студентите на
насоката за преведување и толкување преку примена на најновите
транслатолошки достигнувања и технологии“.
Доц. д-р Светлана Јакимовска

Објавени трудови
1. Jakimovska, Svetlana (2016) La traduction de la tradition et de la
modernité dans le roman Sorcière de Venko Andonovski, Les Etudes
françaises aujourd’hui. pp. 201-211. IBSN 978-86-7379-417-4
2. Jakimovska, Svetlana (2015) Преведувањето и културата. Културен
живот (1-2) pp. 60-64. ISSN 0047-3731
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3. Jakimovska, Svetlana (2015) Методи на терминолошката работа.
Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип (6). pp.
71-81. ISSN 1857-7059
4. Jakimovska, Svetlana (2015) Преводните решенија во македонскиот
превод на збирката раскази „Продавница на тајни“ од Дино
Буцати. Paralelismi linguistici, letterari e culturali. pp. 251-263. ISSN
978-608-234-036-4
5. Jakimovska, Svetlana (2015) Les relations sémantiques des termes
orthodoxes macédoniens et français de point de vue traductologique.
Филолог, часопис за језик, књижњвност и културу, 6 (12). pp. 254262. ISSN 2233-1158
6. Jakimovska, Svetlana (2015) Linguistic features of journalistic texts
treating Macedonian Euro-Atlantic integrations. Зборник на научни
трудови, Втора научна меѓународна конференција Општествени
промени во глобалниот свет, 03-04 септ. 2015, Штип. pp. 1297-1311.
ISSN 978-608-244-267-9
7. Jakimovska, Svetlana (2015) Функцијата на лексиката во расказот
Samsung од Ранко Младеноски. Македонски јазик, Институт за
македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје (66). pp. 217-225. ISSN
0025-1089
8. Jakimovska, Svetlana (2015) The antonymy in Macedonian and French
legal language. Iustinianus Primus Law Review, 6 (11). ISSN 1857-8683
––
––
––

––

Конференции
La matrice de traductibilité comme modèle d’évaluation de la traduction
(sur des
exemples de la trаduction française du recueil Les Aubes Blanches,
Евалуација во наставата по странски јазици и книжевности,
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, 2016.
Термините и нивните француски еквиваленти во Зборникот
„Терминологија од областа на теологијата“ од Јован Таковски,
Климентовото дело, Филолошки факултет при УГД, Штип, јуни
2016.
On translation of Church Slavonic terms in French,ФИЛКО, Филолошки
факултет при УГД, Штип, 2016.

Обуки
–– L’humour au service du FLE, Universités du Monde, Nice, 2016.
–– Apprentissage mobile et classes branches: nouvelles didactiques en classe
de FLE, Universités du Monde, Nice, 2016.
–– Trucs et astuce pour enseigner le lexique, Universités du Monde, Nice,
2016.
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–– Intégrer l’enseignement de la compétence interculturelle à la salle de
classe, Universités du Monde, Nice, 2016.
–– Web 2.0 (FLExo machine), Universités du Monde, Nice, 2016.
–– Le français du tourisme et de l’hôtellerie, Institut français de Skopje,
Struga, 2016.
Семинари
–– Евалуација
на
јазично-комуникативната
компетенција
на
италијанскиот како странски јазик, Филолошки факултет „Блаже
Конески“, Скопје, 15-16 април.

•

•
•

Проекти
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
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.
Projet OIF –FIPF Renforcement des capacités d’expertise des professeurs
de français à travers la professionnalisation de leur association.
Нина Даскаловска, Драгана Кузмановска, Светлана Јакимовска,
Даринка Маролова, Ева Ѓорѓиевска, Толе Белчев, Биљана Иванова,
Јована Караникиќ и Мери Басовска (2016) „Стекнување и развивање
на преведувачко-толкувачките компетенции кај студентите на
насоката за преведување и толкување преку примена на најновите
транслатолошки достигнувања и технологии“.
Доц. д-р Даринка Маролова

Објавени трудови
1. Marolova, Darinka and Velinova, Eva (2015) Equivalence in Translation
through German, French and Macedonian Examples. International
Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 24 (7). pp. 405-411.
ISSN 2307-4531
2. Marolova, Darinka (2015) German lexical variations and their
Macedonian functional equivalents. International Journal of Linguistics,
Literature and Culture, 2 (4). pp. 41-47. ISSN 2410-6577
3. Marolova, Darinka and Celik, Mahmut (2015) About the translation into
German of Turkish expressions found in Macedonian folklore. BAL-TAM
Türklük Bilgisi, 23. pp. 291-296. ISSN 1452-2179
4. Marolova, Darinka and Kuzmanovska, Dragana (2015) Повеќезначност
во македонскиот и во германскиот јазик. Годишен зборник 2015 Филолошки факултет, УГД - Штип, 6 (1). pp. 82-90. ISSN 1857-7059

397

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

5. Marolova, Darinka and Pachovska, Mirjana (2015) Идиоматичност кај
фразеологизмите во транслатолошко светло. Македонски јазик,
66. pp. 81-90. ISSN 0025-1089
Конференции
–– Marolova, Darinka and Velinova, Eva (2015) Фактори за квалитетот
на усното преведување. In: 44. Меѓународна средба на книжевните
преведувачи, 31 Aug-01 Sept 2015, Lesok, Macedonia.
–– Marolova, Darinka (2015) Kulturspezifische Lexik in der literarischen
Űbersetzung. In: Меѓународна научна конференција „Јазични и
културни проникнувања низ преведувањето и толкувањето“, 26-27
Sept 2012, Skopje, Macedonia.

•

Проекти
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Нина Даскаловска, Драгана Кузмановска, Светлана Јакимовска,
Даринка Маролова, Ева Ѓорѓиевска, Толе Белчев, Биљана Иванова,
Јована Караникиќ и Мери Басовска (2016) „Стекнување и развивање
на преведувачко-толкувачките компетенции кај студентите на
насоката за преведување и толкување преку примена на најновите
транслатолошки достигнувања и технологии“.
Доц. д-р Ева Ѓорѓиевска (Велинова)

Објавени трудови:
1. Gjorgjievska, Eva (2015) The French Third Republic through the
Narrative Experience. Balkan Social Science Review, 6. pp. 59-75. ISSN
1857-8772
2. Gjorgjievska, Eva (2015) The Memory and the Reconstruction of
Postcolonial Identities: Toni Morrison`s Novel Beloved. International
Journal of Siences: Basic and Applied Research, 24 (5). pp. 184-203.
ISSN 2307-4531
3. Marolova, Darinka and Gjorgjievska, Eva (2015) Equivalence un
Translation through German, French and Macedonian Examples.
International Journal of Siences: Basic and Applied Research, 24 (7). pp.
405-411. ISSN 2307-4531.
4. Ѓорѓиевска, Ева (2015) Кон преводот на „Светата ноќ“ од Тахар Бен
Желун. Огледало, XXVI (229). pp. 4-5. ISSN 0351-2126.
5. Маролова, Даринка; Ѓорѓиевска, Ева (2015) Фактори за квалитетот
на усното преведување. Огледало, XXVI (231/23). pp. 3-7. ISSN 03512126.
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6. Ѓорѓиевска, Ева; Караникиќ, Јована (2015) Карло Голдони и
реформата на италијанскиот театар. Годишен зборник 2015 –
Филолошки факултет, УГД – Штип, 6 (1). пп. 185-189. ISSN 18577059
7. Ѓорѓиевска, Ева (2015) Canone inverso или за уметноста и бескрајот
(критички осврт на романот од Паоло Мауренсиг). Годишен зборник
2015 – Филолошки факултет, УГД – Штип, 6 (1). пп. 169-173. ISSN
1857-7059
Учества на конференции:
–– Маролова, Даринка; Ѓорѓиевска, Ева. Фразеологизми со компонента
„душа“ во германскиот, францускиот и македонскиот јазик. Втора
меѓународна научна конференција „За душата“, 1-3 јуни 2016. МАНУ
– Институт за македонски јазик – Филозофски факултет, Скопје.
–– Ѓорѓиевска, Ева; Маролова, Даринка. Кризата на историјата и на
книжевниот лик во романот „Човек без својства“ на Роберт Музил.
Прва меѓународна конференција „ФИЛКО“, 18-19 март 2016.
Филолошки факултет - Штип.
–– Marolova, Darinka and Velinova, Eva (2015) Фактори за квалитетот
на усното преведување. In: 44. Меѓународна средба на книжевните
преведувачи, 31 Aug-01 Sept 2015, Lesok, Macedonia.

•

Проекти:
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“
Нина Даскаловска, Драгана Кузмановска, Светлана Јакимовска,
Даринка Маролова, Ева Ѓорѓиевска, Толе Белчев, Биљана Иванова,
Јована Караникиќ и Мери Басовска (2016) „Стекнување и развивање
на преведувачко-толкувачките компетенции кај студентите на
насоката за преведување и толкување преку примена на најновите
транслатолошки достигнувања и технологии“.
Виш лектор м-р Снежана Кирова

Објавени трудови
1. Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2016)
Environmental education and methods for successful learning.
International Journal Scientific Papers, 13 (3). pp. 73-78. ISSN 1857- 92
2. Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana (2016)
Што треба модерното училиште да учи. Образованието во XXI век
– состојби и перспективи –Меѓународна научна конференција, Штип,
24 – 25 Септември, 2015. pp. 233-237. ISSN ISBN 978-608-244-275-4
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3. Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2016) Application
of ICT in teaching biology. Proceedings TIO 2016. pp. 290-300.
4. Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana (2016) Creating a
contemporary classroom. Knowledge - International Journal, Scientific
and Applicative Papers, 13 (2). pp. 71-73. ISSN 1857-92
5. Stavreva Veselinovska, Snezana and Kirova, Snezana (2016) The
pedagogical benefits and pitfalls of applying tools for teaching and
learning laboratory practices in the biological sciences. Proceedings
TIO 2016 - 6th International Conference Technics and Informatics in
Education. pp. 280-289.
6. Petkovska, Biljana and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana
(2015) Зошто да се учат странските јазици?, Годишен зборник
2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 6. pp. 223-227. ISSN 18577059.
Учество на научни собири
–– Меѓународна научна конференција: Образованието во XXI век –
состојби и перспективи, 24-25 септември 2015 година, ФОН, Штип,
Македонија.
–– Научно-стручна трибина на тема „Учителот и средината за учење и
развој“ 2.10.2015 година, ФОН, Штип, Македонија.
–– THE FIFTH INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED
LINGUISTICS TODAY – NEW TENDENCES IN THEORY AND
PRACTICE, 27–29 November 2015, Novi Sad, Serbia.
–– Прва меѓународна научна конференцијата „ФИЛКО“, 18-19 март
2016 година, Штип, Македонија.
––
IV научно-стручна конференција со меѓународен карактер
Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и
перспективи, 18.5.2016 година, Штип, Македонија.
–– Меѓународна научна конференција „Климентовото дело“ (ЈАЗИК,
ЛИТЕРАТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА), 23 и 24 јуни 2016
година, Штип, Македонија.
–– Трета меѓународна научна конференција „Општествените промени
во глобалниот свет“, 1 - 2 септември 2016 година, Штип, Република
Македонија.
Проект
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
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Виш лектор м-р Биљана Иванова
Објавени трудови
1. Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana and Ivanova, Biljana (2016)
Што треба модерното училиште да учи. Образованието во XXI век
– состојби и перспективи – Меѓународна научна конференција, Штип,
24 – 25 септември 2015, pp. 233-237. ISSN ISBN 978-608-244-275-4.
2. Dimova, Violeta and Ivanova, Biljana (2016) Местото на методиката
во современиот научен и воспитно-образовен систем. Knowledge International Journal, Scientific and Applicative Papers, 12 (2). pp. 55-57.
ISSN 1857-923X.
3. Dimova, Violeta and Ivanova, Biljana (2016) Educology, pedagogy, and
teaching methods of the literary education. Knowledge - International
Journal, Scientific and Applicative Papers, 13 (3). pp. 43-46. ISSN 185792.
4. Petkovska, Biljana and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana
(2015) Зошто да се учат странските јазици? Годишен зборник 2015
- Филолошки факултет, УГД - Штип, 6. pp. 223-227. ISSN 1857-7059.
5. Kuzmanovska, Dragana and Niceva, Vesna and Petkovska, Biljana
(2016) Интеркултурално комуникациски компетентен наставник.
Образованието во XXI век – состојби и перспективи –Меѓународна
научна конференција, Штип, 24 - 25 септември 2015 година. pp. 409412. ISSN ISBN 978-608-244-275-4.
Учество на научни собири
–– Меѓународна научна конференција: Образованието во XXI век –
состојби и перспективи, 24-25 септември 2015 година, ФОН, Штип,
Македонија.
–– Научно-стручна трибина на тема „Учителот и средината за учење и
развој“ 2.10.2015 година, ФОН, Штип, Македонија.
–– THE FIFTH INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED
LINGUISTICS TODAY – NEW TENDENCES IN THEORY AND
PRACTICE, 27–29 November 2015, Novi Sad, Serbia.
–– Прва меѓународна научна конференцијата „ФИЛКО“, 18-19 март
2016 година, Штип, Македонија.
––
IV научно-стручна конференција со меѓународен карактер
Современото воспитание и образование - состојби, предизвици и
перспективи, 18.5.2016 година, Штип, Македонија.
–– Меѓународна научна конференција „Климентовото дело“ (ЈАЗИК,
ЛИТЕРАТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА), 23 и 24 јуни 2016
година, Штип, Македонија.
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–– Трета меѓународна научна конференција „Општествените промени
во глобалниот свет“, 1 - 2 септември 2016 година, Штип, Република
Македонија.

•

Проекти
1. Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Нина Даскаловска, Драгана Кузмановска, Светлана Јакимовска,
Даринка Маролова, Ева Ѓорѓиевска, Толе Белчев, Биљана Иванова,
Јована Караникиќ и Мери Басовска (2016) „Стекнување и развивање
на преведувачко-толкувачките компетенции кај студентите на
насоката за преведување и толкување преку примена на најновите
транслатолошки достигнувања и технологии“.
Лектор м-р Весна Коцева

Објавени трудови
1. Koceva, Vesna and Todorova, Marija (2015) Ставовите на учениците
во врска со изучувањето на граматиката на часот по странски
јазик. Меѓународна научна конференција - зборник на трудови . pp.
69-74. ISSN 1857-8810
2. Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2015) Анксиозност кај
студентите во училницата по странски јазик. Меѓународна научна
конференција - зборник на трудови. ISSN 1857-8810
3. Todorova, Marija and Koceva, Vesna (2015) Анксиозност во наставата
по странски јазик. Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет,
УГД - Штип, 6 (6). pp. 253-258. ISSN 1857-7059
Проект
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Лектор м-р Драган Донев
Објавени трудови
1. Krsteva, Marija and Donev, Dragan (2015) Тематските преокупации
во „Долга црнечка песна“ на Ричард Рајт. Годишен зборник 2015 Филолошки факултет, УГД - Штип, 6. ISSN 1857-7059.
Конференции
–– ФИЛКО, Прва меѓународна научна конференција на Филолошкиот
факултет од Вороњеж, Русија и Филолошкиот факултет на УГД,
Штип, 18-19.3.2016, Штип.
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Проект
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Лектор м-р Крсте Илиев
Наставен материјал
1. Kukubajska, Marija Emilija and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija
(2015) Англиска литература 2: 16-18 век. ISBN 978-608-244-274-7.
Проект
1. Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Лектор м-р Марија Крстева
Објавени трудови
1. Krsteva, Marija and Donev, Dragan (2015) Тематските преокупации
во „Долга црнечка песна“ на Ричард Рајт. Годишен зборник 2015 Филолошки факултет, УГД - Штип, 6. ISSN 1857-7059.
Конференции
–– Krsteva, Marija (2016) Intertextual refrences to J.Conrad’s Novella Hear
of Darkness in F.F. Coppola’s Film Apocalypse Now In: Меѓународна
научна конференција „Климентовото дело“, 23 и 24 јуни 2016 година,
Штип, Република Македонија.
–– Krsteva, Marija (2016) Biographical Fictions about the Great American
authors F.Scot Fitzgerald and Ernest Hemingway In: I Меѓународна
научна конференција ФИЛКО, 18-19 March 2016, Stip, Macedonia.
–– Krsteva, Marija and Krstev, Toshe and Nikolovska, Lence (2016) Internet
and social media in education. In: The teacher of the future - Ninth
International Scientific Conference, 17-19 June 2016, Durres, Republic
of Albania.
–– Krsteva, Marija (2016) Artists, Lovers, Wives: Postmodern Re-Writings of
Henry James‘s and Ernest Hemingway‘s Lives. In: European Association
for American Studies Biennial Conference, Constanta, Romania April 2225 2016.
–– Krsteva, Marija (2015) Biofictions as part of contemporary fiction. In:
XII-а конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти
от Факултета по класически и нови филологии, 15 May 2015, Sofia,
Bulgaria.
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Наставен материјал
Kukubajska, Marija Emilija and Krsteva, Marija (2015) Американски
роман на 20 век - практикум.
Проект
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Лектор м-р Марија Тодорова
Објавени трудови
1. Тодорова М., Коцева В. (2015): „Анксиозност во наставата по
странски јазик“, Зборник на Филолошки факултет, Универзитет
„Гоце Делчев“– Штип, стр. 253-258, 2015.
2. Тодорова М., Коцева В. (2016): „Анксиозност кај студентите
во училницата по странски јазик“, Прва Меѓународна научна
конференција „FES Conference“: ФОН – УГД - Штип, стр. 75-81,
2016.
3. Коцева В., Тодорова М. (2016): „Ставовите на учениците во врска
со изучувањето на граматиката на часот по странски јазик“,
Меѓународна научна конференција „FES Conference“: ФОН – УГД Штип, стр. 69-74, 2016.
Конференции
–– XXIV. Colloquium of Young Linguists in Prague, Прага, 9-11 септември
2015 година.
–– Меѓународна научна конференција на Факултетот за образовни
науки, Штип, 24-25 септември 2015 година.
–– Семинар во рамките на проектот „Ментор“ на Филолошки факултет,
УГД – Штип, 15-19 октомври 2015 година.
–– Прва Меѓународна научна конференција „ФИЛКО“: Филолошки
факултет – УГД - Штип, 18-19 март 2016 година.
–– Четврта Меѓународна научно-стручна конференција на тема
„Современото воспитание и образование – состојби, предизвици и
перспективи“: Собрание на општина Штип и ФОН – УГД, 18 мај 2016
година.
–– Меѓународна научна конференција „КЛИМЕНТОВОТО ДЕЛО“:
Филолошки факултет – УГД - Штип, 23-24 јуни 2016 година.
Проект
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
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Лектор м-р Надица Негриевска (Маркоска)
Објавени трудови
1. Markoska, Nadica (2015) „Срце“ од Едмондо де Амичис на
македонски. Огледало. pp. 6-7. ISSN 0351-2126.
2. Markoska, Nadica (2015) La relazione spaziale e temporale della
preposizione DA nella lingua italiana e i suoi possibili equivalenti nella
lingua macedone. Paralelismi linguistici, letterari e culturali. pp. 369380. ISSN 978-608-234-036-4.
Проект
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Лектор м-р Наталија Поп Зариева
Наставен материјал
1. Kukubajska, Marija Emilija and Iliev, Krste and Pop Zarieva, Natalija
(2015) Англиска литература 2: 16-18 век. ISBN 978-608-244-274-7.
Проект
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Ас. докторанд м-р Јована Караникиќ-Јосимовска
Објавени трудови
1. „Application of ICT (Information and Communication Technologies)
tools in teaching literature“, Horizons de Recherche/Research Horizons
II. Emil di Odoya: Bologna, 179-184, 2016.
Обуки
–– Меѓународен семинар за обука на наставници по италијански
како странски јазик, „Евалуација на јазично-комуникативната
компетенција на италијанскиот како странски јазик“, Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје, 15 - 16 септември 2016 година.
–– Работилница за имплементација на проекти финансирани од ЕУ,
организирана во рамките на проектот „РАДАР“, 12-13.10.2016
година, Универзитет во Перуџа, Италија.
Учество на конференција
–– XIV Меѓународен конгрес на Меѓународно здружение за италијанска
лингвистика и филологија   „SILFI 2016”, Мадрид. Шпанија, 4-6
април 2016 година.
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–– Меѓународна научна конференција „Lа valutazione nell’insegnamento/
apprendimento delle lingue straniere”, Филолошки факултет „Блаже
Конески“, Скопје, 12 септември 2016 година.
–– Меѓународна научна конференција „ФИЛКО“, 18-19 март 2016
година, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип,
–– Меѓународна научна конференција „Journée Alumni CLE“, Мулуз,
Франција, 29 јуни 2016 година.
–– Меѓународна конференција „Balcan Connexion: Dialogue on Western
Balcans Regional Alumni Association”, Подгорица, 3-4 ноември 2016
година.

•

Проекти
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Нина Даскаловска, Драгана Кузмановска, Светлана Јакимовска,
Даринка Маролова, Ева Ѓорѓиевска, Толе Белчев, Биљана Иванова,
Јована Караникиќ и Мери Басовска (2016) „Стекнување и развивање
на преведувачко-толкувачките компетенции кај студентите на
насоката за преведување и толкување преку примена на најновите
транслатолошки достигнувања и технологии“.
Кореспондент м-р Татјана Уланска

Објавени трудови
1. Daskalovska, Nina and Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and
Ulanska, Tatjana (2016) The Use of Request Strategies by EFL Learners.
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 232. pp. 55-61. ISSN 18770428.
2. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and
Ulanska, Tatjana (2016) On the Reliability of Discourse Completion Tests
in Measuring Pragmatic Competence in Foreign Language Learners.
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 25 (1).
pp. 437-443. ISSN 2307-4531.
3. Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina and Kusevska, Marija and
Ulanska, Tatjana (2015) Определување прагматичка компетенција
кај изучувачите на англиски и германски јазик. International Journal
Scientific and Applicative papers: Knowledge, 11/1. ISSN 1857-92.
4. Kusevska, Marija and Ulanska, Tatjana and Ivanovska, Biljana and
Daskalovska, Nina and Mitkovska, Liljana (2015) Assessing Pragmatic
Competence Of L2 Learners. Journal of Foreign Language Teaching and
Applied Linguisticss (J-FLTAL). pp. 149-158. ISSN 2303-5528.
5. Ivanovska, Biljana and Kusevska, Marija and Daskalovska, Nina and
Mitkovska, Liljana and Ulanska, Tatjana and Cenova, Monika and

406

Годишен извештај

Krstevska, Viktorija (2015) Пpoeктот „Улогата на експлицитните
инструкции за стекнување прагматичка компетенција при учењето
англиски и германски јазик“ и негово претставување. Годишен
зборник 2011 - Филолошки факултет, УГД - Штип. ISSN 1857-7059.
Конференции
–– 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.
–– 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.
Книги
–– Golakov, Kostadin and Ulanska, Tatjana (2016) A Guide to the
Monasteries in the Republic of Macedonia (превод на англиски). Agency
for promotion and support of tourism of Republic of Macedonia, Skopje.
ISBN 978-608-65886-6-3.

•

Проекти
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
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.
Кореспондент Костадин Голаков

Објавени трудови
1. Методијески, Дејан и Голаков Костадин (2016) Преглед на
позначајните туристички водичи, Прва меѓународна научна
конференција„ФИЛКО“ - филологија, култура и образование, Штип,
Р. Македонија, 18-19 март 2016 година.
Делови од книги:
–– Голаков Костадин (2015) Збор-два за неколку современи руски
раскази. Современост, 3. ISSN 0038-5972.
–– Голаков, Костадин (2016) За сеќавањето и одговорноста. In: Ч.
Ајтматов - И подолго од век трае денот. Арс Ламина - публикации,
pp. 389-398. ISBN 978-608-247-373-4.
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–– Голаков, Костадин (2015) За среќата и љубовта. In: Л.Н. Толстој Ана Каренина - Том 2. Арс Ламина - публикации, pp. 497-506. ISBN
978-608-247-272-0.
–– Голаков, Костадин (2015) За „дехуманизацијата“ на едно „хумано“
општество. In: Андреј Платонов - Откоп. Арс Ламина - публикации,
pp. 125-133. ISBN 978-608-247-326-0.
––

––
––

––
––

Преводи на книги:
Голаков, Костадин и Заболотнаја, Софија, (2016) Путеводитель по
монастырям Македонии (превод на руски). Агенција за промоција и
поддршка на туризмот во Република Македонија, Скопје. ISBN 978608-65886-5-6.
Голаков, Костадин (2016) Чингиз Ајтматов „И подолго од век трае
денот“ (превод од руски). Арс Ламина - публикации, Скопје. ISBN
978-608-247-373-4.
Голаков, Костадин и Уланска, Татјана (2016) A Guide to the
Monasteries in the Republic of Macedonia (превод на англиски). Agency
for promotion and support of tourism of Republic of Macedonia, Skopje.
ISBN 978-608-65886-6-3.
Голаков, Костадин (2015) Андреј Платонов „Откоп“ (превод од
руски). Арс Ламина - публикации во соработка со Арс студио. ISBN
978-608-247-326-0.
Голаков, Костадин (2015) Лав Николаевич Толстој „Ана Каренина“
Том 2 (превод од руски). Арс Ламина - публикации во соработка со
Арс студио. ISBN 978-608-247-272-0.

Конференции:
–– Прва меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија,
култура и образование, Штип, Р. Македонија, 18-19 март 2016 година.
–– Меѓууниверзитетска соработка:
–– Размена на студенти УГД – СамМГУ, 1-16.7.2016 година, Самара,
Русија.
Проект
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Кореспондент Марица Тасевска
Објавени трудови:
1. Тасевска, Марица „Застапеноста на германските јазични
вариетети во Австрија во учебниците по германски јазик како
странски јазик Schritte International“, Прва меѓународна научна
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конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура и образование, Штип,
Р. Македонија, 18-19 март 2016 година.
Конференции:
–– Прва меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија,
култура и образование, Штип, Р. Македонија, 18-19 март 2016 година.
–– Семинар во рамките на проектот „Ментор“ на Филолошки факултет,
УГД – Штип, 15-19 октомври 2015 година.
Проект
Филолошки факултет – Штип „МЕНТОР“.
Насовен доц. д-р Игор Станојоски
Монографии, учебници:
1. СТАНОЈОСКИ, Игор. Język macedoński. Учебник по македонски
јазик за Полјаци / Игор Станојоски. Скопје : [И. Станојоски], 2016.
180 стр. ISBN: 978-608-65116-5-4.
Учество на конференции:
–– Прва меѓународна научна конференција „Филко“ – филологија,
култура и образование.
–– Излагање на тема: „Усвојувањето на граматичките категории на
македонскиот глагол во источнословенските земји“.
Книжевност:
1. СТАНОЈОСКИ, Игор. Првиот универзитетски ден на мојата ќерка
/ Игор Станојоски. - Скопје : Или-Или, 2016. - 134 стр. ; 20 см. –
(Едиција Проаза) ISBN: 978-608-4770-29-9.
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Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Избор/реизбор во звања на наставничкиот и соработничкиот кадар во
текот на 2015/2016 година:
Р.бр Име и презиме

Звање

1.

Ранко Младеноски вонреден
професор

2.

Марија Кусевска

вонреден
професор

4.

Марија Кукубајска вонреден
професор
Луси
редовен
Караниколовапрофесор
Чочоровска

5.
6.

Биљана Иванова
Снежана Кирова

3.

виш лектор
виш лектор

Област

Избор

теорија на книжевноста и
македонска книжевност
xx век
англистика
историја на општа
книжевност
историја на
јужнословенските
книжевности и современи
јужнословенските
книжевности
англистика
англистика

Други активности на Филолошки факултет
1. Работилницата со наслов „Актуелната состојба со судскиот превод
во МК“ на 11 април во просториите на Филолошкиот факултет, на
Кампус 4, организатори: Филолошки факултет од Штип во соработка
со Здружението на судски преведувачи на Македонија; предавачи:
Соња Китановска, Сандра Ангеловска-Богатиноска, Ана ПоповаМанасиевска.
2. Студентите од трета и четврта година од Катедрата за германски
јазик и книжевност во Штип беа дел од тридневната Работилницата за
превод на книгата „Седмата страна на коцката“ од Влада Урошевиќ,
која се одржа во германската читалница во Скопје во периодот од
12 до 14 мај, организирана од Друштвото за македонско-германско
пријателство и соработка – Скопје, поддржана од страна на Гете
институтот во Скопје.
3. Обука за електронските алатки за преведување TRADOS и Winalign
за студентите од трета и четврта година на групите за преведување и
толкување (сите јазици) од страна на словенечката фирма ПСД-Груп,
чиј претседател е Драган Шибанц (3-7 март 2016).
4. Обука за користење на електронските алатки за преведување
TRADOS и Winalign за вработените на Филолошки факултет во
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5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

рамките на проектот „Ментор“ чии носители се Филолошкиот
факултет – Штип и фирмата ПСД-груп од Љубљана на 29.12.2015.
Работилница на тема „Меѓународни организации“ за студентите на
преведување и толкување од трета и четврта година (сите јазици),
предавач Дејан Маролов, професор на Правниот факултет – Штип,
10.5.2016.
Предавање на истакнатиот проф. д-р Волф Ошлис (Wolf Oschlis) македонист, публицист и експерт за Источна Европа кој се занимава
со преведување на македонски книжевни дела на германски јазик и
објавување на монографии за македонското прашање, македонскиот
јазик и македонската култура - со други зборови ја промовира
македонската култура и литература во германските говорни подрачја
на 15.4.2016.
Гостување на професор Игор Рижнар од Словенија (ЕРАЗМУС) кој
одржа предавање на студентите од Катедрата по англиски јазик и
книжевност од трета и четврта година.
Организирање на Прва меѓународна научна конференција „ФИЛКО“
во соработка со Вороњешкиот државен универзитет во Русија.
Студентите од Катедрата за македонски јазик и книжевност имаа
организирана посета на Саемот на книгата во Скопје.
Двонедела посета на лекторката Регула од Швајцарија, која одржа
по две предавања на студентите од Катедрата за германски јазик и
книжевност.
За студентите од Катедрата по италијаски јазик и книжевност беше
одржано предавање од проф. Габриеле Клајн од Универзитетот
од Перуџа која беше наша гостинка за време на Конференцијата
ФИЛКО.
Посета и на лекторот Фарук Гезгин од Турција на Катедрата за
турски јазик и книжевност и посета на претставници од Турскиот
културен центар кои донираа книги за потребите на студентите од
оваа катедра.

Годишен извештај за работата на Институтот за јазици при
Филолошкиот факултет за академска 2015/2016 година
Вовед
Извештајот за работата на Институтот за јазици при Филолошкиот
факултет за периодот од 16 септември 2015 год. до 15 септември 2016
година претставува сумирање на резултатите и осврт на реализираните
цели и задачи кои произлегуваат од Правилникот за работа на Институтот
за јазици на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип. Во продолжение е даден подетален опис на наведените активности
во академската 2015/2016 година.

411

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Курсот по македонски јазик за странски кандидати се изведува во
две нивоа: A1 ниво и А2 ниво. И во двете нивоа наставата се изведува со
фонд од 20 часа неделно во траење од по три месеци или вкупно 240 часа
во текот на семестарот за А1 ниво и 240 часа за А2 ниво.
За наставата по македонски јазик за странци – А1 и А2 ниво се
користат следните учебници:
1. Зборувате ли македонски? - почетен курс за странци (учебник)
автори: Марија Кусевска и Лилјана Митковска.
2. Зборувате ли македонски?-почетен курс за странци (работна
тетратка) автори: Елени Бужаровска и Татјана Гочкова-Стојановска.
3. Божилак - македонски јазик за странци (почетно рамниште) автори:
Татјана Гочкова-Стојановска и Искра Пановска-Димкова.
Административна работа
Административните работи и водењето на архивата и деловодните
книги на Институтот за јазици ги врши референтот на Институтот за
јазици, по правило референт за студентски прашања на Филолошкиот
факултет Јулијана Денкова којашто е на породилно отсуство, па ѝ
е определена замена за тој период: Биљана Иванова, виш лектор на
Филолошкиот факултет.
Освен претходните активности, Институтот за јазици постојано врши
проверка на познавање на македонскиот јазик за странци и познавање на
странски јазици, за кои издава соодветни потврди. Во однос на ова, во
текот на 2015/2016 година со почеток од 16.9.2015 година имавме следна
бројка на издадени потврди:
1. Познавање на англиски јазик вкупно 31 потврда;
2. Познавање на македонски јазик: вкупно 16 потврди.
Овие потврди се издаваат по цена од 1.200 денари согласно со
ценовникот на Институтот за јазици.
Годишен извештај за 2015/2016 година за интернационалните
студенти (зимски семестар)
Курсот по македонски јазик за интернационалните студенти се
изведува во две нивоа: A1 ниво и А2 ниво. Групaтa со А1 ниво ја започна
својата настава во октомври, една група. Беше водена од дипломиран
професор по македонски јазик и книжевност Станка Коцева. Во неа имаше
15 студенти. Подоцна, еден од студентите се откажа од посета на курсот.
Со работа се започна на 10 октомври 2015 година, но поради проблем
со визите за престој не беа пристигнати доволниот број на студенти,
поради што рокот за почнување со настава се пролонгира до 15 октомври
2015 год. Текот на наставата се изведуваше по претходно изработениот
наставен план, четири дена во неделата по пет наставни часа. Наставата се
одвиваше секој вторник, среда, четврток и петок, во просториите на ФОН.
Наставата почнуваше во 15.30 ч., а завршуваше во 19.30 ч., од вторник
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до четврток, во предавална 8, а во петок наставата почнуваше во 13.30 до
17.30 ч. во предавална 6. Се одржаа вкупно 240 часа, колку што всушност
беа предвидени за првото ниво за курсот по јазик.
Наставата беше редовно проверувана и надгледувана од раководителот
на Институтот за јазици доцент д-р Драгана Кузмановска. За сите проблеми
и отсуство поради оправдани причини на професорката се доставувани
мејлови, а истите часови се дополнително одржани.
Наставата се одвиваше според програмата со редовно правење на
контролни задачи и вежби со цел за подобро разбирање на македонскиот
јазик. Часовите редовно ги посетуваа 90% од студентите, воедно поради
тоа студентите немаа проблем во совладувањето на материјалот и сите го
положија испитот, освен двајца студенти. Испитот имаше писмен и устен
дел. Писмениот дел се одржа на 22.12.2015 во 14 часот во просториите на
ФОН, а усниот дел се одржа во два дена на 26.12.2015 и на 27.12.2015. На
усниот дел немаше студенти кои го паднаа испитот.
Годишен извештај за 2015/2016 година за интернационалните
студенти (зимски семестар)
Како резултат на реализација на проект на Владата на Република
Македонија беше организиран курс по предметот Македонски јазик за
странци, за студенти од НР Кина.
По пристигнувањето на студентите од Кина започна и наставата
организирана за нив, на 5.12.2015 година. Станува збор за шест студенти
од Факултетот за меѓународни студии и Институтот за јазици, Хебеи
Универзитет, Република Кина, што дојдоа во Македонија, поконкретно во
Штип, со цел да го учат македонскиот јазик како странски.
Наставата за овие студенти се одвиваше пет дена во неделата, од
понеделник до петок, почнувајќи во 12 часот, завршувајќи во 16 часот, во
предавалната Темпус на Филолошкиот факултет (на Кампус 4) во рамките
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Во однос, пак, на учењето и на усвојувањето на македонскиот јазик од
страна на странските студенти беа спроведени повеќе современи методи
и техники, коишто помогнаа при разјаснување на поголем број тешкотии
од граматички и од јазичен аспект. Така, на пример, секогаш се даваа и
поедноставни вежби и вежби со едно барање при почетокот на наставата,
а како што се навлегуваше во сложеноста на наставата, така се даваа
посложени вежби, односно вежби со две или со повеќе барања.
Повеќето студенти редовно ја посетуваа наставата по предметот
Македонски јазик за странци, што придонесе до полесно совладување на
јазикот на почетно рамниште, што, пак, беше потврдено и со резултатите
од испитот по предметот Македонски јазик за странци за А1-ниво.
Овој испит, се одржа на 25.1.2016 г. (понеделник) во 12 часот, во
просториите на Кампус 4, а усниот дел, пак, се спроведе по четири дена,
односно на 29.1.2016 г. (петок). Од вкупно шест студенти, петмина го
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положија испитот, а за една студентка беше организиран интензивен курс
по предметот Македонски јазик за странци. Споменатата студентка, по
личен избор ја прекина посетата на интензивниот курс.
Годишен извештај за учебната 2015/2016 година за
интернационалните студенти (летен семестар)
Курсот по македонски јазик за интернационалните студенти се
изведува во две нивоа: A1 ниво и А2 ниво. Групата со А2 ниво ја започна
својата настава во јануари, во една група.
Групата беше водена од дипломиран професор по македонски јазик и
книжевност Станка Коцева. Во неа имаше 20 студенти. Од вкупниот број
студенти, 14 беа од Турција, а 6 беа од Кина. Со работа се започна на 1
февруари 2016 година, со настава се заврши на 23 април2016 година.
Текот на наставата се изведуваше по претходно изработениот
наставен план, четири дена во неделата по пет наставни часа. Наставата се
одвиваше секој вторник, среда, четврток и петок, во просториите на ФОН.
Наставата почнуваше во 15.30 ч., а завршуваше во 19.30 ч., од вторник
до четврток, во предавална 8, а во петок наставата почнуваше од 13.30 до
17.30 ч. во предавална 6. Се одржаа вкупно 240 часа, колку што, всушност,
беа предвидени за второто ниво за курсот по јазик. Наставата беше
редовно проверувана и надгледувана од раководителот на Институтот за
јазици доц. д-р Драгана Кузмановска. За сите проблеми и отсуство поради
оправдани причини на професорката се доставувани мејлови, а истите
часови се одржани дополнително.
Наставата се одвиваше според програмата со редовно правење на
контролни задачи и вежби со цел за подобро разбирање на македонскиот
јазик. Часовите редовно ги посетуваа 90% од студентите, воедно поради
тоа истите немаа проблем во совладувањето на материјалот. Испитот беше
спроведен пред испитна комисија утврдена од деканот на Филолошкиот
факултет. Испитот се одржа на 2.5.2016 во просториите на ФОН од 9
часот, а усниот дел на 6.5.2016 г. Испитот не го положија двајца студенти
(еден од Турција и еден од Кина). Студентот од Турција го преполагаше
испитот и го положи.
Извештај за курсот по англиски јазик врз основа на договор со
невладината организација Рома Верзитас одржан во летен семестар
од учебната 2015/2016 год.
Курсот по англиски јазик започна на 29.3.2016 година со вкупно
пријавени седум кандидати со предметен наставник виш лектор м-р
Снежана Кирова.
Наставата ја посетуваа тројца од пријавените седум кандидати, што
може да се види и во евидентниот лист што кандидатите кои го посетуваа
курсот се потпишуваа на крајот од секој час.
Со претходно усно направен договор меѓу професорот и кандидатите
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околу термините за одржување на часовите, како истите би биле во
согласност со времето како на наставникот, така и на кандидатите.
Наставата се одржуваше секој понеделник од 18 часот и секоја среда од
16.30 часот во предавална 4 во просториите на Економскиот факултет.
Доколку од која било причина беа спречени да присуствуваат на некој час,
кандидатите претходно го известуваа наставникот.
Беа одржани вкупно 25 х 2 часа на кои во просек присуствуваа тројца
од првично пријавените седум кандидати.
За потребите на курсот, според резултатите од влезниот тест, беше
користена книгата English New File Elementary, како и работните листови
од истата книга, кои претходно им беа обезбедени на кандидатите.
Завршниот тест беше одржан на 1.7.2016 година, со претходен
договор меѓу наставникот и кандидатите. На завршниот тест се појавија
само двајца кандидати, кои воедно постигнаа одлични резултати.
Заклучок за проверка на знаењата по македонски јазик на
странските студенти
Испитот за проверка на знаењата по македонски јазик кај странските
студенти се одвиваше во два дела, писмен и устен.
Во прилог на овој извештај се и списоците со студентите, вклучително
и нивните освоени поени, поединечно од писмен и од устен испит.
Како заклучок од горенаведеното, да кажеме дека Институтот
успешно организира настава по македонски јазик за странци и настава
по англиски јазик како странски. Во декември и во јуни кандидатите
полагаа рамниште А1 и А2 пред предметниот наставник и раководителот
на Институтот и добија сертификати за познавање на македонски јазик на
А1 и на А2 ниво. Кандидатите од Рома Верзитас, коишто слушаа англиски
јазик, полагаа завршен испит во јуни и за него добија сертификати за
познавање на англиски јазик на А1 ниво.
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ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА

Презиме и име

Звање

Реден
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
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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
Мирјана Коцалева
Пунчева Магдалена

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

Во редовен
работен
однос
Со
договор за
ангажирање

Вовед
Декан, проф. д-р Цвета Мартиновска Банде
(избран на 108-та седница на Наставно-научен совет на Факултет за
информатика, одржана на ден 24.8.2015 година)
Структура
- Број на вработени - наставници, соработници, административен
кадар

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

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

Трифунов Зоран
Јолеска-Туневска
Билјана
Атанасова-Пачемска
Татјана
Николовски Круме
Мицевски Трајко
Фотов Ристо
Темјановски Ристе
Димитрова Јанка
Горгиева Весна
Горгиева-Трајкоска
Оливера
Лазарев Дарко
Давчев Љупчо
Пачешкоски Влатко
Колева Благица
Груевски Илија
Гогова-Самоников
Марија
Јованов-Марјанова
Тамара
Митева-Кацарски
Емилија
Николова Елена
Богатинова Габриела
Ѓеоргиева Никица
Давчева Валентина

насл. доцент
ред. проф
вон. проф

да
да

вон. професор
ред. професор
ред. професор
вон. професор
доцент
доцент
доцент

ДаЕТФ
Да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ

доцент
доцент
асистент
доцент
доцент
доцент

да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ
да-ЕФ

доцент

да-ЕТФ

доцент

да-ЕТФ

доцент
тех. секретар
секретар
референт за
студентски прашања

да-ЕТФ
да
да
да

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
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Наставници и соработници распоредени на катедрата:
д-р Владо Гичев, д-р Билјана Златановска, м-р Васко Кокаланов,
м-р Александра Ристеска.
Раководител на катедра - д-р Владо Гичев.
Предмети распоредени на катедрата:

2FI130212
2FI101712
2FI132312
2FI133612
2FI131012
2FI134112
2FI134512
2FI100212
2FI133712
2FI134712
2FI134612
2FI134012
2FI134412
2FI134912

Академско пишување

Нумерички методи
Основи на геоинформатика
Основи на операциони истражувања
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
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Алгебарски структури
Веројатност и статистика
Геометриски трансформации
Дискретна математика
Линеарна алгебра

Годишен извештај

2FI100112
2FI100412
2FI130812
2FI103112
2FI103212
2FI103812
2FI103312
2FI104112
2FI103512
2FI103012
2FI104012
2FI104212
2FI102912
2FI103612
2FI103912

Математика I
Математика II
Теорија на веројатност
Алгебра

Аналитичка геометрија
Векторски простори
Диференцијални равенки
Елементарна математика со практикум
Комплексни функции
Математичка анализа
Методика на наставата по математика 1
Методика на наставата по математика 2
Множества и логика
Статистика
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
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•• Назив на катедра: Компјутерски технологии и интелигентни
системи
Области (дисциплини) на истражување:
11000 Информатика
11001 Теорија на системи и контрола
11003 Програмски јазици и системи
11005 Вештачка интелигенција
11007 Алгоритми
11010 Развивање на софтвер и бази на податоци
11011 Друго
21205 Вештачка интелигенција и системи
21203 Бази на податоци
21201 Програмски јазици и технологии
21208 Друго
Наставници и соработници распоредени на катедрата:
д-р Наташа Коцеска, д-р Сашо Коцески,д-р Цвета Мартиновска,
д-р Александра Милева, д-р Наташа Стојковиќ, д-р Доне Стојанов, м-р
Душан Биков, м-р 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
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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

Годишен извештај

2FI102512
2FI132212
2FI101212
2FI100712
2FI101912
2FI101112
2FI131312

Основи на роботика
Програмирање во реално време
Софтверско инженерство
Структури на податоци и алгоритми
Управување со софтверски проекти
Компјутерски мрежи
Мрежни протоколи

•• 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
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•• Назив на катедра: Информациски технологии
Области (дисциплини) на истражување:
11002 Информациони системи и програмирање
11010 Развивање на софтвер и бази на податоци
11011 Друго
21202 Информациони системи и мрежи
Наставници и соработници распоредени на катедрата:
д-р Зоран Здравев, д-р Благој Делипетрев, д-р Александар Крстев.
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)

Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети.
Дневен ред на 112. седница на ННС одржана на 26.10.2015 година:
- Усвојување на записник од 111. седница
- Одлуки
–– Одлука за усвојување за поднесување на предлог македонско-кинески
проект (Александра Милева);
–– Одлука за формирање на Рецензентска комисија за универзитетски
учебник по предметот Структури на податоци и алгоритми од авторот
Цвета Мартиновска Банде;
–– Одлука за формирање на Рецензентска комисија за универзитетски
учебник по предметот Графика и визуелизација од авторот Сашо
Коцески;
–– Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка и одбрана на
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Годишен извештај

––
––
––
––

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

магистерски труд и закажување датум на одбрана на кандидатот
Глигорчо Радински;
Одлука за одобрување на Барање за отсуство во периодот од
30.11.2015 година до 4.12.2015 година поради учество на проектот
IOERC во Софија, Р. Бугарија (Александар Крстев);
Одлука за одобрување на Барање за отсуство во периодот од
30.11.2015 година до 4.12.2015 година поради учество на проектот
IOERC во Софија, Р. Бугарија (Игор Стојановиќ);
Одлука за одобрување на Барање за отсуство во периодот од
30.11.2015 година до 4.12.2015 година поради учество на проектот
IOERC во Софија, Р. Бугарија (Зоран Здравев);
Одлука за одобрување на Барање за отсуство во периодот од
17.11.2015 година до 20.11.2015 година поради учество на COST Action
IC 1203(ENERGIC), менаџмент комитет во Лисабон, Португалија
(Благој Делипетрев);
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од
10.11.2015 година до 11.11.2015 година поради учество на COST
Action IC1105 во Љубљана, Словенија (Сашо Коцески);
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од
10.11.2015 година до 11.11.2015 година поради учество на COST
Action IC1105 во Љубљана, Словенија (Наташа Коцеска);
Одлука по барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот за студирање на студии од студентот Марјан Ташков;
Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за пријава на
тема со наслов: Веб апликација за одмаглување на слики со примена
на матлаб од студентот Марјан Ташков;
Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот за студирање на студии од студентот Александар Велинов;
Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот за студирање на студии од студентот Сања Голомеова;
Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот за студирање на студии од студентот Кире Серафимов;
Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот за студирање на студии од студентот Елизабета Гигова;
Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот за студирање на студии од студентот Александра Николова;
Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот за студирање на студии од студентот Самоил Малчевски;
Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот за студирање на студии од студентот Драги Златковски;
Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот за студирање на студии од студентот Марина Иванова;
Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот за студирање на студии од студентот Елена Ѓорѓиева;
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–– Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за усвојување
на извештајот од рецензентска комисија за оценка на магистерскиот
труд, на кандидатката Елизабета Мазноска;
–– Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за усвојување
на извештајот од рецензентска комисија за оценка на магистерскиот
труд, на кандидатот Јорданче Арсов;
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студиите, од студентот Влатко Мицевски;
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студиите, од студентот Тања Михова;
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студиите, од студентот Јорданче Анѓелов;
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање
на студиите и префрлување од редовен во вонреден студент, Благица
Јовчевска;
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студиите, од студентот Давид Станишков;
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студиите, од студентот Панче Фидански;
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студиите, од студентот Наташа Димитрова;
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за ставање во
мирување на студиите, Шенол Али;
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за повторно
запишување на испишан студент (Диме Спасов);
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за признавање на
положени испити од друг факултет (Невенка Делова);
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за признавање на
положени испити од друг факултет (Сашо Илиевски);
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за префрлување
од редовен во вонреден студент, Љубица Каровска;
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за префрлување
од редовен во вонреден студент, Петар Борисовски;
–– Одлука за одбивање Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од три на четиригодишни студии на студиската
програма Бизнис информатика (Ивана Симоновска);
–– Одлука за одобрување Барање за платено отсуство во периодот од
1.10.2015 година до 20.9.2016 година поради ангажираност како
визитинг професор на Електротехнички факултет во Љубљана,
Словенија (Наташа Коцеска).
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за признавање на
предметот Микропроцесори по Еразмус + програмата е исто што и
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Годишен извештај

––
––
––
––
––

––

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

предметот Микрокомпјутерски системи;
Одлука за верификување на Наставно-научниот совет на Факултетот
за информатика;
Одлука за усвојување на Предлог годишен план и програма за
издавачка дејност за 2016;
Одлука за усвојување на извештај од работа на Факултет за
информатика за 2014/2015 година;
Одлука за измени и дополнувања на одлуката за формирање комисија
за проверка на постојните учебници од македонски автори;
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од
19.11.2015 година до 20.11.2015 година поради учество на Национален
семинар по теорија на кодирањето „Стефан Додунеков“ (Душан
Биков);
Одлука за одобрување Барање за отсуство во периодот од
23.11.2015 година до 27.11.2015 година поради учество на International
Scientific Jubilee Conference 25 Years Faculty Of Mathematics And
Informatics (Душан Биков);
Одлука за одобрување Барање од студент за предфрлување од една на
друга насока во рамките на единицата (Емилија Нетковска);
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Благојче Богданов);
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Магдалена Манева);
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Гоце Богатинов);
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Кристина Богатинова);
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Ивана Денова);
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Веб
продавница за облека изработена со софтверска платформа magento“
од студентот Благица Абрашева;
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Веб
сервиси во програмски јазик C#“ од студентот Радица Велковска;
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд
„Администратирање и конфигурирање на веб сервис“ од студентот
Ристенка Атанасова;
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Веб
апликација за закажување на медицински прегледи“ од студентот
Тодор Андонов.
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Дневен ред на 113. седница на ННС одржана на 1.12.2015 година:
- Усвојување на записник од 112. седница
- Одлуки
–– Одлука за избор на наставник за научната област теорија на
информации и комуникации.
–– Одлука за Одлука за избор на асистент-докторанд за научните
области програмски јазици и технологии и вештачка интелигенција
и системи.
–– Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во сите
наставно-научни звања од наставно-научни области алгоритми и
симулација.
–– Одлука за Одлука за формирање на рецензентска комисија за
универзитетски учебник по предметот Финансиска математика од
афторите проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска и м-р Лимонка
Лазарова.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за збирка задачи
по финансиска математика по предметот Финансиска математика
од афторите проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска и м-р Лимонка
Лазарова.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за збирка задачи
по математика 2 по предметот Математика 2 од авторите проф. д-р
Татјана Атанасова-Пачемска, м-р Лимонка Коцева-Лазарова и м-р
Марија Митева.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за скрипта по Основи
на операциони истражувања од авторите доц. д-р Александар Крстев,
Зоран Здравев и Мартин Лукаревски.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за практикум по
Основи на операциони истражувања од авторите доц. д-р Александар
Крстев, Зоран Здравев и Елена Карамазова.
–– Одлука за усвојување за поднесување на предлог македонскоавстриски проект Сашо Коцески.
–– Одлука за усвојување за поднесување на предлог македонскоавстриски проект Благој Делипетрев.
–– Одлука по Барање од вработен асс.м-р марија Митева за оправдано
платено отсуство во периодот од 17.12.2015 година до 20.12.2015
година поради присуство на иницијален состанок на учесниците во
проектот „MATH Labyrinth” во Велес.
–– Одлука по Барање од вработен м-р Лимонка Коцева-Лазарова за
оправдано платено отсуство во периодот од 17.12.2015 година до
20.12.2015 година поради присуство на иницијален состанок на
учесниците во проектот „MATH Labyrinth”во Велес.
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–– Одлука по Барање од студент на прв циклус на студии за активирање
на на студии од студентот Фросина Станковска.
–– Одлука по Барање од од студент на прв циклус на студии за активирање
на студии од студентот Кирил Џолев.
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус на студии за повраток на
платежни средства (Александар Кожинков).
–– Одлука по Барање од студент на втор циклус на студии за формирање
на комисија за оценка на магистерски труд на студент Јасна Јованова.
–– Одлука по Барање од студент на втор циклус на студии за формирање
на комисија за оценка на магистерски труд на студент Марина
Вељановска.
–– Одлука по Барање од студент на втор циклус на студии за формирање
на комисија за оценка на магистерски труд на студент Мелита
Стојанова.
–– Одлука по Барање од студент на втор циклус на студии за
продолжување на рокот за студирање од студент Мелита Стојанова.
–– Одлука по Барање од студент на втор циклус на студии за
продолжување на студии од студентот Благој Тодоров.
–– Одлука по Барање од студент на втор циклус на студии за
продолжување на студии од студентот Саше Лозанов.
–– Одлука по Барање од студент на втор циклус на студии за
продолжување на студии од студентот Драган Ѓоргиев.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Дизајнирање
на даточен дистрибуиран компјутерски систем“ од студент Драган
Лазарев.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Apache веб
сервер за Windows оперативен систем“ од студент Илија Арсовски.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб
апликација за електронско тестирање, управување и мигрирање на
резултатите (поените)“ од студент Иван Спасов.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Линеарно
програмирање“ од студент Дејан Јованов.
Дневен ред на 114. седница на ННС одржана на 23.12.2015 година:
- Усвојување на записник од 113. седница
- Одлуки
–– Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во
сите наставно-научни звања од областа математика-10900 и
методика-50504.
–– Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во сите
наставно-научни звања од областа информатика-11000 и програмски
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јазици и технологии-21201.
Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во сите
наставно-научни звања од наставно-научни области алгоритми и
вештачка интелигенција.
Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во сите
наставно-научни звања од областа информатика-11000 и процесирање
на податоци-21206.
Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во
сите наставно-научни звања од областа информатика-11000 и
иформациони системи и програмирање-11002.
Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за
отсуство во периодот од 25.1.2016 година до 29.1.2016 година поради
учество на работилницата 115 ESGI (European study group with
industry) во Барселона, Шпанија, м-р Душан Биков.
Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за
отсуство во периодот од 25.1.2016 година до 29.1.2016 година поради
учество на работилницата 115 ESGI (European study group with
industry) во Барселона, Шпанија, м-р Александра Стојанова.
Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за
отсуство во периодот од 16.3.2016 до 18.3.2016 година поради учество
во COST акцијата IC1201: Behavioural Types for Reliable Large-Scale
Software Systems (BETTY) во Валета, Малта, д-р Александра Милева.
Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за
платено отсуство во периодот од 25.1.2016 година до 15.2.2016 година
поради реализација на активности во својство на визитинг професор
на докторските студии по компјутерски науки на Универзитетот во
Адис Абаба (Етиопија), Сашо Коцески.
Одлука по Барање за продолжување за финансирање на
научноистражувачки проект „Примена на директни методи за
дигитална реставрација на слики“.
Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за
отсуство во периодот од 4.2.2016 до 5.2.2016 година поради учество на
состанок на проект менаџментот на проектот „Integrating E-Learning
and Open Educational Resources into Classroom” – iOERc, во Софија,
Бугарија, д-р Александар Крстев.
Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за
отсуство во периодот од 4.2.2016 до 5.2.2016 година поради учество на
состанок на проект менаџментот на проектот „Integrating E-Learning
and Open Educational Resources into Classroom” – iOERc, во Софија,
Бугарија, д-р Зоран Здравев.
Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за
отсуство во периодот од 4.2.2016 до 5.2.2016 година поради учество на
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состанок на проект менаџментот на проектот „Integrating E-Learning
and Open Educational Resources into Classroom” – iOERc, во Софија,
Бугарија, д-р Игор Стојановиќ.
Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за сабатно
платено отсуство во периодот од 1.2.2016 година до 15.7.2016 година
на Универзитетот Carlos III во Мадрид, Шпанија, Зоран Утковски.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за Практикум по
Управување на информациони системи од авторот д-р Зоран Здравев
и д-р Александар Крстев.
Одлука за дополнување на Одлуката за план и програма за издавачка
дејност на Факултет за информатика за 2016 година.
Одлука за усвојување рецензија на ракописот „Графика и
визуелизација“ од авторот д-р Сашо Коцески.
Одлука за промена на Одлуката за покриеност на наставата за парен
семестар на прв циклус студии на Факултетот за информатика.
Одлука по Барање од студент на втор циклус на студии за
продолжување на студии од студентот Благој Николов.
Одлука за вклученост во наставата на студент од трет циклус студии
Далибор Серафимовски.
Одлука за вклученост во наставата на студент на трет циклус студии
Димитрија Ангелков.
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање студии по направен прекин (Стојанче Митев).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање студии по направен прекин (Мартин Маневски).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање студии по направен прекин (Дејан Ивановски).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од една на друга насока во рамките на Факултетот
(Илија Еленов).
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Internet of
things“ од студент Ивана Пеншовска.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Изработка
на веб-страница со користење на рамката OpenCart“ од студент
Љубица Ристоманова.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб
апликација за онлајн лицитирање“ од студент Мартин Трајановски.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Применета
вештачка интелигенција во стратегиските игри“ од студент Елеонора
Џамбазова.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „JAVA како
развојна алатка за развивање на мобилни апликации“ од студент
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Момир Илиев.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Програмирање на PHP/MySQL веб апликација со Ларавел рамка“
од студент Војче Дедејски.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Стандарди
за квалитет на софтвер“ од студент Верка Таскова.
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Дневен ред на 115. седница на ННС одржана на 1.2.2016 година:
- Усвојување на записник од 114. седница
- Одлуки
Одлука за формирање Рецензентска комисија за пријавени кандидати
за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа
математика-10900 и методика-50504.
Одлука за формирање Рецензентска комисија за пријавени кандидати
за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа
информатика-11007 и програмски јазици и технологии-21201.
Одлука за формирање Рецензентска комисија за пријавени кандидати
за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа
алгоритми-11007 и вештачка интелигенција-11005.
Одлука за формирање Рецензентска комисија за пријавени кандидати
за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа
информатика-11000 и процесирање на податоци-21206.
Одлука за формирање Рецензентска комисија за пријавени кандидати
за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа
информатика-11000 и информациони системи и програмирање-11002.
Одлука за формирање Рецензентска комисија за пријавени кандидати
за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа
алгоритми и симулација.
Одлука за усвојување на листата за Флексибилно работно време за
вработените на Факултет за информатика.
Одлука за дополнување на Мирјана Коцалева како трет автор на
практикум „Управување со информациски системи“ од авторите доц.
д-р Зоран Здравев и доц. д-р Александар Крстев.
Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за
отсуство во периодот од 14.3.2016 година до 22.3.2016 година поради
учество на работилница на проектот „Integrating E-Learning and Open
Educational Resources into Classroom” – iOERc, во Финспанг, Шведска
(д-р Зоран Здравев).
Одлука по Барање за отсуство во периодот од 22.2.2016 година до
25.2.2016 година поради учество на Меѓународната конференција
Thermodynamics in the Quantum Regime, February 21 - 24, Malta (д-р
Мартин Лукаревски).

Годишен извештај

–– Одлука по Барање од студенти на прв циклус студии за признавање на
предиспитни активности при префрлување од една на друга студиска
програма (Горан Максимовски, Петар Темов, Александар Шаклев,
Дејан Порјазовски).
–– Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање студии по направен прекин (Bања Мишевска).
–– Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање студии по направен прекин (Дејана Атанасова).
–– Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање студии по направен прекин (Марјан Митровски).
–– Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање студии по направен прекин (Бобан Савев).
–– Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Марјан Митровски).
–– Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Бобан Савев).
–– Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од вонреден во редовен студент- квота кофинансирање
(Вања Мишевска).
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за повраток на
погрешно уплатени средства (Диме Глигоров).
–– Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за повраток на
погрешно уплатени средства (Сулејман Јакупов).
–– Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за продолжување
на рокот за студирање (Марија Калејска).
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „ Невронски
мрежи “ од студент Стојанче Митев.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Игра
за подобрување на когнитивни способности“ од студент Даниел
Пешевски.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Техники за
кракирање на софтвер“ од студент Сашко Мицевски.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Имплементација на систем за online публикување на списанија“ од
студент Илија Ангелов.
Дневен ред на 116. седница на ННС одржана на 7.3.2016 година:
- Усвојување на записник од 115. Седница
- Одлуки
–– Одлука за избор на наставник во сите наставно-научни звања од
областа математика-10900 и методика-50504 по објавен реферат во
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Универзитетски билтен број 163 од 15.2.2016 година (Д-р Татјана
Атанасова-Пачемска).
Одлука за избор на наставник во сите наставно-научни звања од
областа информатика-11007 и програмски јазици и технологии-21201
по објавен реферат во Универзитетски билтен број 163 од 15.2.2016
година (д-р Благој Делипетрев).
Одлука за избор на наставник во сите наставно-научни звања од
областа алгоритми-11007 и вештачка интелигенција-11005 по објавен
реферат во Универзитетски билтен број 163 од 15.2.2016 година (м-р
Доне Стојанов).
Одлука за избор на наставник во сите наставно-научни звања од
областа информатика-11000 и процесирање на податоци-21206 по
објавен реферат во Универзитетски билтен број 163 од 15.2.2016
година (д-р Игор Стојановиќ).
Одлука за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа
информатика-11000 и информациони системи и програмирање-11002
по објавен реферат во Универзитетски билтен број 163 од 15.2.2016
година (д-р Зоран Здравев).
Одлука за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа
алгоритми и симулација по објавен реферат во Универзитетски
билтен број 163 од 15.2.2016 година (д-р Наташа Стојковиќ).
Одлука за број на студенти по Конкурс за упис на прв циклус студии
во учебната 2016/2017 година.
Одлука за број на студенти по Конкурс за упис на втор циклус студии
во учебната 2016/2017 година.
Одлука за број на студенти по Конкурс за упис на трет циклус студии
во учебната 2016/2017 година.
Одлука по Барање од вработен на Факултет за информатика за
ангажираност на друг Универзитет (д-р Игор Стојановиќ).
Одлука по барање за одобрување покривање на трошоци за
публикување на труд (д-р Игор Стојановиќ).
Одлука по Барање за отсуство во периодот од 21.3.2016 година до
25.3.2016 година поради учество на тренинг школата 2nd Summer
School on Integrating Vision & Language: Deep Learning која е во
рамките на COST проектот IC1307 и ќе се одржи во Msida, Malta
(Мирјана Коцалева).
Одлука по Барање за отсуство во периодот од 04.04.2016 година до
6.4.2016 година поради учество на состанок на проект менаџментот
на проектот „ Developing OER and Blended Modules for Agriculture
and Rural Development - OER-arD” – iOERc, во Хања, Грција (Зоран
Здравев).
Одлука по Барање за отсуство во периодот од 11.4.2016 година до
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15.4.2016 година поради учество на првата работилница во рамките
на проектот „Developing OER and Blended Modules for Agriculture
and Rural Development - OER-arD” – iOERc“, во Пловдив, Бугарија
(Зоран Здравев).
Одлука по Барање за отсуство во периодот од 14.3.2016 година до
16.3.2016 година поради учество на COST Action MC Meeting, March
14 - 15, Seeheim, Germany (Мартин Лукаревски).
Одлука по Барање за отсуство во периодот од 3.4.2016 година до
9.4.2016 година поради презентација на TU Delft и UNESCO IHE
Institute for Water Education на трудот “Nested optimization algorithm
for optimal reservoir operation and their embedding into a decision
support platform” (Благој Делипетрев).
Одлука по Барање за отсуство во периодот од 14.4.2016 година до
16.4.2016 година поради учество во BigSkyEarth workshop “Research
Matchmaking – Building Bridges Between Disciplines“, кој се одржува
во Брно, Чешка и во периодот од 16.4.2016 до 22.4.2016 година
поради презентација на трудот “Multi-objective nested algorithms for
optimal reservoir operation” на конференцијата European Geoscience
Union 2016 во Виена, Австрија (Благој Делипетрев).
Одлука по Барање за отсуство во периодот од 5.4.2016 година
до 8.4.2016 година поради учество во COST акцијата IC1306:
Cryptography for Secure Digital Interaction во Будимпешта, Унгарија
(Александра Милева).
Одлука за исправка на техничка грешка во студиска програма на
Факултет за информатика 2013/2014; 2014/2015 и 2015/2016.
Одлука за корекција на предмети во електронскиот индекс според
студиска програма на Факултет за информатика за студиска програма
2013/2014 на насоките Компјутерско инженерство и технологии и
Компјутерски науки.
Одлука за состав на Наставно-научен совет на Факултет за
информатика.
Одлука за усвојување извештај од Комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд и закажување датум на одбрана (Мелита Стојанова).
Одлука за усвојување извештај од Комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд и закажување датум на одбрана (Марина
Велјаноска).
Одлука за усвојување извештај од Комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд и закажување датум на одбрана (Јасна Јованова).
Одлука за измена на Комисија за учебници од македонски автори.
Одлука за усвојување пријава за тема на магистерски труд на студент
на втор циклус студии (Александар Велинов).
Одлука за усвојување пријава за тема на магистерски труд на студент
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на втор циклус студии (Миле Јанев).
Одлука за признавање активности на студент на Факултет за
информатика остварени преку Еразмус+ (Веиз Рушид).
Одлука за признавање активности на студент на Факултет за
информатика остварени преку Еразмус+ (Бојан Десподов).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Благица Јовческа).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Ѓоко Ангелов).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Драган Јованов).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Павле Илиев).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Дејвид Димитриов).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање студии по направен прекин (Дејвид Димитриов).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање студии по направен прекин (Сашко Димитриев).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање студии по направен прекин (Дарко Атанасов).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање студии по направен прекин (Дарко Митревски).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање студии по направен прекин (Павле Илиев).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
мирување на студии (Ангела Јорданова).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
мирување на студии (Златка Митревска).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
мирување на студии (Моника Стојменова).
Одлука за усвојување Пријава за тема на дипломски труд „Управување
на податоци во географски информациски системи“ од студент
Влатко Мицевски.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Десктоп
апликација за е-тестирање во средно училиште“ од студент Сашко
Џалевски.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Андроид
апликација“ од студент Драгана Митова.

Годишен извештај

Дневен ред на 117. седница на ННС одржана на 30.3.2016 година:
- Усвојување на записник од 116. седница
- Одлуки
–– Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на сите студиски
програми за прв циклус студии на Факултет за информатика.
–– Одлука за формирање комисија за самоевалуација на Факултет за
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
–– Одлука за преземање на предмети (Наташа Стојковиќ и Доне
Стојанов).
–– Одлука по Барање за отсуство во периодот од 4.4.2016 година до
8.4.2016 година поради учество на школата Mixed Integer Nonlinear
Programming and Applications, April 5 - 8, Paris (Мартин Лукаревски).
–– Одлука по Барање за отсуство во периодот од 3.4.2016 година до
6.4.2016 година поради учество на работилница за NATO проектот
SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System), која ќе се одржи од 3-5
Април 2016, во Скопје, Р.Македонија (Сашо Коцески).
–– Одлука по Барање за отсуство во периодот од 3.4.2016 година до
6.4.2016 година поради учество на работилница за NATO проектот
SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System), која ќе се одржи од 3-5
Април 2016, во Скопје, Р.Македонија (Наташа Коцеска).
–– Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика
(Јасна Цекова).
–– Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
поништување на положен испит (Дарко Цебов).
–– Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
поништување на положен испит (Марија Накова).
–– Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Стефан Маневски).
–– Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
активирање студии по направен прекин (Стефан Маневски).
–– Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
признавање положен испит (Дејан Порјазовски).
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб
базирана апликација сервис и продажба на автомобили“ од студент
Николчо Наумов.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на завршен испит „Алатки за
кракување на лозинки “ од студент Сали Абдула.
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Дневен ред на 118. седница на ННС одржана на 4.5.2016 година:
- Усвојување на записник од 117. седница
- Одлуки
–– Одлука за формирање на Конкурсна комисија за запишување на
студенти на Факултет за информатика за учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за покриеност на наставата за прв циклус на студии за
учебната 2016/2017 година (летен и зимски семестар).
–– Одлука за покриеност на наставата за втор циклус на студии за
учебната 2016/2017 година (летен и зимски семестар).
–– Одлука за преземање на предмет на насоката Математика на Факултет
за информатика.
–– Одлука по Барање за одобрување покривање на трошоци за
публикување на труд (д-р Игор Стојановиќ).
–– Одлука за вклучување на Факултет за информатика при Универзитет
„Гоце Делчев“ како коорганизатор на конференцијата International
Conference Mathematics: Applied која ќе се одржи од 21 август до 24
август 2016 година во Охрид, Република Македонија.
–– Одлука за печатење на зборникот на трудови од научниот собирконференцијата International Conference Mathematics: Applied која ќе
се одржи од 21 август до 24 август 2016 година во Охрид, Република
Македонија.
–– Одлука за усвојување рецензија на ракописот за учебник со наслов
„Финансиска математика” од авторките проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска и м-р Лимонка Коцева-Лазарова, Факултет за информатика,
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип објавен во Универзитетски
билтен број 166 од 1 април 2016 година.
–– Одлука за усвојување Рецензија на ракописот со наслов „Збирка
задачи по математика 2” од авторките проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска, м-р Лимонка Коцева-Лазарова и м-р Марија Митева,
Факултет за информатика, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
објавен во Универзитетски билтен број 166 од 1 април 2016 година.
–– Одлука за усвојување Рецензија на ракописот со наслов „Збирка
задачи по финансиска математика” од авторките проф. д-р Татјана
Атанасова-Пачемска и м-р Лимонка Коцева-Лазарова, Факултет
за информатика, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип објавен во
Универзитетски билтен број 166 од 1 април 2016 година.
–– Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 5.5.2016
година до 11.5.2016 година поради учество на 33th BALKAN
MATHEMATICAL OLYMPIAD 2016, 5 – 10 May 2016, Tirana,
Albania како водач на македонската екипа којашто ќе ја застапува
Македонија на 33.Балканска математичка олимпијада во Тирана,
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Албанија (Мартин Лукаревски).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 20.6.2016
година до 24.6.2016 година поради учество на Fifteenth International
Workshop on “Algebraic and Combinatorial Coding Theory“ 2016, во
Албена, Бугарија (Душан Биков).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 6.6.2016
година до 17.6.2016 година поради учество на “25th Summer School
on Parallel Computing”, во Bologna, Italy (Душан Биков).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 16.5.2016
година до 20.5.2016 година поради учество на втората работилница
во рамките на проектот „Developing OER and Blended Modules for
Agriculture and Rural Development - OER-arD” – OER-arD, во Пловдив,
Бугарија (Зоран Здравев).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 13.6.2016
година до 21.6.2016 година поради посета на Ningbo универзитетот во
Кина во рамките на билатералниот проект „Примена на квазигрупите
во криптографија и податочната комуникација” (Александра Милева).
Одлука по Барање за покривање на патни трошоци за посета на Ningbo
универзитетот во Кина во рамките на билатералниот проект „Примена
на квазигрупите во криптографија и податочната комуникација” во
периодот од 12.6.2016 година до 22.6.2016 година за двајца учесници
во проектот (Александра Милева и Весна Димитрова).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 18.5.2016
година до 25.5.2016 година поради учество во реализација на проектот
“Technical assistance to support direct grant management in the field of
employment policy” во Белград, Р. Србија (Игор Стојановиќ).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 18.5.2016
година до 21.5.2016 година поради соработка за аплицирање на NATO
SFP проектот “Decision support system for water resources management
in the R Macedonia”, кој ќе се одржи во Лисабон, Португалија (Благој
Делипетрев).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 23.5.2016
година до 28.5.2016 година поради Еразмус+ размена со Техничкиот
универзитет во Варна (Благој Делипетрев).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Александар Арсовски).
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика
(Саше Лозанов).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
промена на тема на дипломски труд (Никола Ѓоргиев).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
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активирање студии по направен прекин (Иван Цеков).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Иван Цеков).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Дејана Атанасова).
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Управување
со Дискретно состојбени компјутерски водени процеси во системи“
од студент Ненад Кацарски.
Одлука за усвојување пријава за тема на завршен испит „Веб
апликација за спортско обложување“ од студент Симе Паунов.
Одлука за усвојување пријава за тема на завршен испит „Управување
со процеси во дигитална компанија“ од студент Иван Стојчев.
Одлука за усвојување пријава за тема на завршен испит „Системи
за процесирање на податоци во организација“ од студент Оливер
Јорданов.
Одлука за усвојување пријава за тема на завршен испит „Веб
апликација за онлајн резервации на меѓународен транспорт“ од
студент Александар Ампевски.
Дневен ред на 119. седница на ННС одржана на 25.5.2016 година:
- Усвојување на записник од 118. седница
- Одлуки

–– Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 9.6.2016
година до 10.6.2016 година поради учество на VII International
Conference of Information Technology and Development of Education
2016 (ITRO 2016), кој ќе се одржува во Зрењанин, Србија (Мирјана
Коцалева).
–– Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 9.6.2016
година до 10.6.2016 година поради учество на VII International
Conference of Information Technology and Development of Education
2016 (ITRO 2016), кој ќе се одржува во Зрењанин, Србија (Елена
Карамазова).
–– Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 9.6.2016
година до 10.6.2016 година поради учество на VII International
Conference of Information Technology and Development of Education
2016 (ITRO 2016), кој ќе се одржува во Зрењанин, Србија (Јасмина
Вета Буралиева).
–– Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 15.6.2016
година до 17.6.2016 година поради учество на International Workshop
on Generalized Functions and Pseudo-Differential Operators во склоп
на VI Congress of Mathematicians of Macedonia, кој ќе се одржува во
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Охрид, Р. Македонија (Јасмина Вета Буралиева).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 6.6.2016
година до 17.6.2016 година поради учество на “25th Summer School”,
во Bologna, Italy (Александра Стојанова).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 9.6.2016
година до 10.6.2016 година поради учество на VII International
Conference of Information Technology and Development of Education
2016 (ITRO 2016), кој ќе се одржува во Зрењанин, Србија (Благој
Делипетрев).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 15.6.2016
година до 17.6.2016 година поради учество на VI Congress of
Mathematicians of Macedonia, кој ќе се одржува во Охрид, Р.
Македонија (Билјана Златановска).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од
21.8.2016 година до 24.8.2016 година поради учество на меѓународната
конференција “International Conference, Mathematics: Applied”, во
Охрид, Р. Македонија (Марија Митева).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од
07.06.2016 година до 10.6.2016 година поради учество на работилница
за NATO проектот SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System),
која ќе се одржи од 8-9 јуни 2016, во Порторож, Словенија (Сашо
Коцески).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од
07.06.2016 година до 10.6.2016 година поради учество на работилница
за NATO проектот SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System), која
ќе се одржи од 8-9 јуни 2016, во Порторож, Словенија, како и учество
на Симпозиумот за Ургентна медицина, кој ќе се одржи од 9-10 јуни
2016, во Порторож, Словенија (Наташа Коцеска).
Одлука по Барање од студент на втор циклус студии за повраток на
грешно уплатени средства (Јасна Јованова).
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика
(Добрила Јовановска).
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика
(Миле Јанев).
Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд и закажување датум на одбрана (Јасна Цекова).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за поништување
на положен испит (Јована Божинова).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за признавање на
положен испит (Ивана Митева).
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–– Одлука за усвојување пријава за тема на завршен испит „Примена на
интернет и информациски системи за имплементација на е-систем за
водење на набавки во комерција“ од студент Франз Врсхота.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Изработка
на компјутерска игра во Unreal Engine“ од студент Мартин Белчовски.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб
апликација за фотогалерија“ од студент Никола Ѓоргиев.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Бизнис
план за е-паркинг“ од студент Никица Смиљанова.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Нови
приоди во учењето Математика 2 – развој на алатка за користење
инструкции“ од студент Симона Алексова.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Компјутерски игри“ од студент Кире Божинов.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на завршен испит „Дигитализација
на едукативни ресурси“ од студент Марјана Сапламаева.
Дневен ред на 120. седница на ННС одржана на 13.6.2016 година:
- Усвојување на записник од 119. седница
- Одлуки
–– Одлука за усвојување Елаборат за насоката Пресметковно
инженерство на втор циклус студии на Факултет за информатика.
–– Одлука за усвојување Елаборат за насоката Computational ingineering
на втор циклус студии на Факултет за информатика.
–– Одлука за усвојување Елаборат за насоката Интелигентни системи и
роботика на втор циклус студии на Факултет за информатика.
–– Одлука за усвојување Елаборат за насоката Информациски и веб
технологии на втор циклус студии на Факултет за информатика.
–– Одлука за усвојување Елаборат за насоката Комуникациски
технологии и процесирање на сигнали на втор циклус студии на
Факултет за информатика.
–– Одлука за усвојување Елаборат за насоката Информациски системи
и технологии на втор циклус студии на Факултет за информатика.
–– Одлука за усвојување Елаборат за насоката Математика на втор
циклус студии на Факултет за информатика.
–– Одлука за усвојување Елаборат за насоката Финансиска и актуарска
математика на втор циклус студии на Факултет за информатика.
–– Одлука за усвојување Елаборат за насоката Математичкоинформатичко образование на втор циклус студии на Факултет за
информатика.
–– Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 4.7.2016
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година до 6.7.2016 година поради учество во BigSkyEarth workshop
кој ќе се одржи во Букурешт, Романија (Благој Делипетрев).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од
15.6.2016 година до 17.6.2016 година поради учество на 6. Конгрес
на математичарите во Македонија, jуни 15-18, Охрид (Мартин
Лукаревски).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 18.7.2016
година до 22.7.2016 година поради учество на 7. Европски математички
конгрес, 7th European Congress of Mathematics, July 18 - 22, 2016,
Berlin (Мартин Лукаревски).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 12
Септември до 2 декември 2016 година поради стручно усовршување
и истражувачки престој на докторски студии на Институтот
по математика и информатика при БАН и Великотрновскиот
универзитет „Св.Кирил и Методиј”, Велико Трново, Бугарија (Душан
Биков).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 29.8.2016
година до 2.9.2016 година, поради учество на 124th workshop European
Study Group with Industry (ESGI) во Рим, Италија (Душан Биков).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 29.8.2016
година до 2.9.2016 година, поради учество на 124th workshop European
Study Group with Industry (ESGI) во Рим, Италија (Александра
Стојанова).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 29.8.2016
година до 2.9.2016 година, поради учество на 124th workshop
European Study Group with Industry (ESGI) во Рим, Италија (Билјана
Златановска).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 29.8.2016
година до 2.9.2016 година, поради учество на 124th workshop European
Study Group with Industry (ESGI) во Рим, Италија (Мирјана Коцалева).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 21.8.2016
година до 24.8.2016 година, поради учество на меѓународната
конференција “International Conference, Mathematics: Applied”, во
Охрид, Р. Македонија (Лимонка Коцева Лазарова).
Одлука по Барање за одобрување покривање на сместување, патни и
дневни трошоци во Македонија и сместување на гостин Yunqing Xu
од Ningbo универзитетот во Кина.
Одлука за давање согласност за апликација за проект „Моделирање
на финансиски пазари со користење на стохастичко сметање“,
билатерален проект со Универзитетот во Копар, Словенија (Татјана
Атанасова Пачемска).
Одлука за давање согласност за апликација за проект „Дизајн правила
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за развој на интерактивни едукативни игри за деца”, билатерален
проект со Универзитетот во Љубљана (Наташа Коцеска).
Одлука за давање согласност за апликација за проект „Контрола
и мониторинг на кибернетско-физички систем (интелигентна
инвалидска количка) преку интернет на нештата и системи во облак”,
билатерален проект со Универзитетот во Марибор (Сашо Коцески).
Одлука за давање согласност за апликација за проект „Примена
на податочно рударење во кориснички ориентирани дејности”,
билатерален проект со Факултет за информатички студии, Ново
Место, Словенија (Цвета Мартиновска Банде).
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика
(Кристина Богатинова).
Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика
(Самоил Малчески).
Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски
труд на студент на втор циклус студии и закажување датум на одбрана
(Саше Лозанов).
Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски
труд на студент на втор циклус студии и закажување датум на одбрана
(Добрила Јовановска).
Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски
труд на студент на втор циклус студии и закажување датум на одбрана
(Миле Јанев).
Одлука за одобрување барање од студент на втор циклус студии за
префрлување од една на друга насока во склоп на Факултетот (Ивана
Накова).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за поништување
на положен испит .
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за промена на
ментор и тема на дипломски труд (Ристо Минчев) .
Одлука по барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студии (Кирил Стоилков).
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Моделирање
на интеракција меѓу софтверски агенти“ од студент Веиз Рушид.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Методички
приоди во решавањето на различни типови равенки во средно
образование“ од студент Димитар Ристески.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Географски
информациони системи – управување со ГИС податоци“ од студент
Томе Велков.

Годишен извештај

–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Креирање
на кориснички интерфејс за апликацијата „Е-библиотека“ со
користење на Codeigniter 3 “ од студент Надица Ужевска.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб страна
за град Кратово“ од студент Фросина Станковска.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Е-библиотека
со користење на Code Igniter 3“ од студент Александар Давидовски.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Технолошка
инфраструктура на е-трговија“ од студент Емануел Стојков.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Решавање
на линеарни диференцијални равенки со неконстантни коефициенти“
од студент Драгица Вангелова.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Повеќекорисничка клиент-сервер мобилна апликација“ од студент
Сулејман Јакупов.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Анализа на
кредитоспособност на кредитобарателите(население и компании)“ од
студент Анџела Саневска.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Примена
на OpenCV библиотека при компјутерска обработка на слика“ од
студент Дијана Лапевска.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Платежните
картички и нивната употреба во платниот систем на РМ“ од студент
Катерина Велкова.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Техники за
биометриска автентикација“ од студент Роберт Ангелов.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Оптимизација: Посебна разновидност на анализата на еквилибриум“
од студент Ивана Накова.
Дневен ред на 121. седница на ННС одржана на 6.9.2016 година:
- Усвојување на записник од 120. седница
- Одлуки
–– Одлука за усвојување Барање од вработен на Факултет за
информатика за ангажирање на друг универзитет (Игор Стојановиќ).
–– Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 7.9.2016
година до 13.9.2016 година поради соработка за аплицирање на NATO
SFP проектот “Decision support system for water resources management
in the R Macedonia”, кој ќе се одржи во Париз, Франција (Благој
Делипетрев).
–– Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од
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24.10.2016 година до 26.10.2016 година поради презентација на
“A new generation of scientists in the age of interdisciplinarity “ во
рамките на конференцијата BigSkyEarth во Соренто Италија (Благој
Делипетрев).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 10.10.2016
година до 13.10.2016 година поради состанок на комитетот
BigSkyEarth како и соработка за заедничко аплицирање на H2020
проект во Хелсинки, Финска (Благој Делипетрев).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 3.10.2016
година до 7.10.2016 година поради учество на третата работилница
во рамките на проектот „ Developing OER and Blended Modules for
Agriculture and Rural Development - OER-arD” – iOERc, во Хања,
Грција (Зоран Здравев).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 26.9.2016
година до 28.09.2016 година поради учество на првата работилница
во рамките на проектот „ Developing OER and Blended Modules for
Agriculture and Rural Development - OER-arD” – iOERc, во Пловдив,
Бугарија (Зоран Здравев).
Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски
труд на студент на втор циклус студии и закажување датум на одбрана
(Кристина Богатинова).
Одлука за усвојување извештај од комисија за оценка на магистерски
труд на студент на втор циклус студии и закажување датум на одбрана
(Самоил Малчески) .
Одлука за прифаќање пријава за тема на магистерски труд од студент
на втор циклус студии (Кире Серафимов).
Одлука за прифаќање пријава за тема на магистерски труд од студент
на втор циклус студии (Сања Голомеова).
Одлука за одобрување барање од студент на втор циклус студии за
продолжување на рокот на студирање (Панче Паневски).
Одлука за одобрување барање од студенти на прв циклус студии за
признавање на Еразмус + активности (Златка Митревска, Симона
Алексова, Ратко Иванов и Влатко Иванов).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студии (Мартин Василов).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студии (Иван Арсов).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студии (Дарко Митревски).
Одлука по барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студии (Дејан Иванов).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
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студии (Виктор Стојанов).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студии (Борче Јованов).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студии (Томче Митревски).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за мирување на
студиите (Теодора Брашнарова).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за мирување на
студиите (Петар Ангеловски).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студии (Деан Дамчевски)
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студии (Миле Ѓуриќ).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студии (Емилија Нетковска).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за активирање на
студии (Никола Рилак).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за ослободување
од партиципација поради здравствени причини (Мартин Василов).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за префрлување
од редовен во вонреден студент (Борче Јованов).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за префрлување
од редовен во вонреден студент (Ева Рунчева).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за префрлување
од редовен во вонреден студент (Дарио Трајковиќ).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за префрлување
од редовен во вонреден студент (Даниел Димитров).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за префрлување
од редовен во вонреден студент (Филип Ангеловски).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за префрлување
од редовен во вонреден студент (Андреј Петров).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
паралелно студирање на насоката Компјутерско инженерство и
технологии (Саветка Здравевска).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии
за префрлување од насоката Компјутерски науки на насоката
Компјутерско инженерство и технологии (Стојан Терзиев).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии
за префрлување од насоката Компјутерски науки на насоката
Компјутерско инженерство и технологии (Маја Спасова).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии
за префрлување од насоката Компјутерски науки на насоката
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Компјутерско инженерство и технологии (Стефан Николов).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од насоката Информатика - Штип на насоката Бизнис
информатика - Скопје (Миле Ѓуриќ).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
продолжување на четиригодишни студии (240 ЕКТС) по дипломирање
на три годишни студии (180 ЕКТС) на Факултет за информатика
(Даниел Тренчевски).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
продолжување на четиригодишни студии (240 ЕКТС) по дипломирање
на три годишни студии (180 ЕКТС) на Факултет за информатика
(Франз Врсхота).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
продолжување на четиригодишни студии (240 ЕКТС) по дипломирање
на три годишни студии (180 ЕКТС) на Факултет за информатика
(Томислав Стрмбов).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од четиригодишни студии 240 ЕКТС на тригодишни
студии 180 ЕКТС (Никола Рилак).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од четиригодишни студии 240 ЕКТС на тригодишни
студии 180 ЕКТС (Дејвид Димитриов).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од четиригодишни студии 240 ЕКТС на тригодишни
студии 180 ЕКТС (Петре Соколески).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од четиригодишни студии 240 ЕКТС на тригодишни
студии 180 ЕКТС (Кирил Јанев).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од студиска програма 2011/2012, насока ИнформатикаКавадарци на студиска програма 2014/2015, насока Компјутерско
инженерство и технологии-Кавадарци (Емилија Нетковска).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од друг универзитет на Факултет за информатика при
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип (Сара Мирчевска).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од друг универзитет на Факултет за информатика при
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип (Томислав Марковски).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од друг универзитет на Факултет за информатика при
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип (Блашко Прошев).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
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префрлување од друг универзитет на Факултет за информатика при
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип (Стефан Петровски).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од друг универзитет на Факултет за информатика при
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип (Стефани Најдоска).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од друг универзитет на Факултет за информатика при
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип (Стефан Пешиќ).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од друг универзитет на Факултет за информатика при
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип (Ѓорги Стојанов).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од друг факултет на Факултет за информатика при
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип (Дарко Митиќ).
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Моделирање
на виртуелни карактери и нивна примена за 3D компјутерски игри“
од студент Влатко Иванов.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Приоди во
докажувањето на некои неравенства“ од студент Цвета Спасковска.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Вештачки
невронски мрежи“ од студент Даниел Танчев.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Економски
аспекти на претпријатијата во Република Македонија“ од студент
Мартин Горачински.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „VPN и
Terminal Сервиси кај Windows Server“ од студент Дејан Пачарски.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Имплементација на информациски систем кај систем за наводнување
капка по капка“ од студент Мартин Николов.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб
продавница за книги“ од студент Благојче Атанасовски.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Употреба
на Game Maker studio како алатка за развој на различни видови на
игри“ од студент Даниел Кушев.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Моделно
софтверско инженерство како техника за развој на софтвер“ од
студент Викторија Стојанова.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Решавање
на оптимизациски проблеми со помош на OptaPlanner“ од студент
Јордан Јорданоски.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Развојни
методологии на информациски системи“ од студент Славица Спасова.

447

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Систем за
менаџмент на информации и податоци“ од студент Тања Стефанова.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Интегрирани
маркетинг комуникации со фокус на активностите на УГД“ од
студент Драган Ѓоргиев.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Применети
алатки за решавање на математички проблеми“ од студент Милена
Ангелова.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Е-комерција
наспроти е-банкарство“ од студент Кристина Атанасова.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Споредба
на алгоритми за класификација и кластерирање“ од студент Никола
Павловски.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Изработка
на интерактивни 3D видео игри со Unity3d“ од студент Ратко Иванов.
Дневен ред на 122. седница на ННС одржана на 20.9.2016 година:
- Усвојување на записник од 121. седница
- Одлуки
–– Одлука за распишување Конкурс за избор на наставник во сите
наставно-научни звања од областа информациони системи и
мрежи-21202 на Факултет за информатика при Универзитет „Гоце
Делчев“- Штип.
–– Одлука за распишување Конкурс за избор на асистент докторанд од
областа информациони системи и програмирање - 11002 на Факултет
за информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
–– Одлука за распишување Конкурс за избор на асистент докторанд од
областа вештачка интелигенција и системи - 21205 на Факултет за
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
–– Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за покриеност на
наставата за прв циклус студии во учебната 2016/17 година.
–– Одлука за ангажирање на наставник од друг Универзитет за предметот
Мрежни протоколи (Доцент д-р Томе Димовски)
–– Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 27.9.2016
година до 4.10.2016 година поради учество на workshop “New Aspects
of the Time Frequency Analysis Involving Fréchet Frames”, организиран
од страна на академик проф. д-р Стеван Пилипович, кој ќе се одржи
на Природно-математички факултет, Катедра за математика и
информатика во Нови Сад, Србија (Јасмина Вета Буралиева).
–– Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 17.10.2016
година до 21.10.2016 година поради учество како експерт евалуатор
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на проекти во H2020 програмата, во Брисел, Белгија (Александра
Милева).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 17.10.2016
година до 22.10.2016 година поради учество на работилница IOERC,
во Софија, Бугарија (Зоран Здравев).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 17.10.2016
година до 22.10.2016 година поради учество на работилница IOERC,
во Софија, Бугарија (Александар Крстев).
Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 17.10.2016
година до 22.10.2016 година поради учество на работилница IOERC,
во Софија, Бугарија (Билјана Златановска).
Одлука за одобрување барање од вработен за покривање на сите
трошоци за учество на студент на докторски студии - Димитрија
Ангелков на конференција „Applied Phisies, System Science and
Computers во периодот од 28.9.2016 година до 30.9.2016 година
(Цвета Мартиновска Банде).
Одлука за ангажирање докторанд за покривање на часови на прв
циклус студии на Факултет за информатика (Илија Лазаревски).
Одлука за ангажирање докторанд за покривање на часови на прв циклус
студии на Факултет за информатика (Далибор Серафимовски).
Одлука за формирање комисија за учебник по Софтверско
инженерство од авторите д-р Наташа Коцеска и д-р Сашо Коцески.
Одлука за избор на уредник на зборник на Факултет за информатика.
Одлука за одобрување Барање од вработен на Факултет за
информатика за дополнително работно време од 10 часа надвор од
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип (Зоран Златев).
Одлука за усвојување пријава на тема за магистерски труд од студент
на втор циклус студии (Анѓел Владимиров).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Сања Голомеова).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Бојана Димитриева).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Дејан Коцев).
Одлука по Барање од студент на прв циклус студии за поништување
на положен испит по предметот Македонски јазик (Бојан Десподов).
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Напади на
веб апликации со помош на програмскиот јазик PYTHON“ од студент
Игор Тасевски.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Развивање
на веб апликација и презентација на сметководствена фирма“ од
студент Андреј Стојменов.
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–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Математички
проблеми во реалниот свет – интегриран пристап во природните и
техничките предмети во средното образование“ од студент Верица
Маринковска.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Android
мобилна апликација за временска прогноза“ од студент Дејан Ристов.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Модели на
е-трговија“ од студент Столе Јакимовски.
–– Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Веб
апликација за автоматско управување на електрични уреди“ од
студент Иље Митев.
Дневен ред на 123. седница на ННС одржана на 12.10.2016 година:
- Усвојување на записник од 122. седница
- Одлуки
–– Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 26.10.2016
година до 28.10.2016 година поради учество на работилницата,
“Optimization challenges in the evolution of energy networks to smart
grids” University of Coimbra, Portugal, 27-28 October 2016 (Мартин
Лукаревски).
–– Одлука по Барање за одобрување отсуство во периодот од 27.10.2016
година до 2.11.2016 година поради учество во реализација на
проектот “Technical Assistance to the Justice sector” во Белград (Игор
Стојановиќ).
–– Одлука за членови на наставно-научен совет на Факултет за
информатика за зимски семестар во учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за замена на член на наставно-научен совет од редот на
асистентите.
–– Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика
(Елизабета Гигова).
–– Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика
(Александар Велинов).
–– Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика
(Катерина Панева).
–– Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика
(Магдалена Манева).
–– Одлука за формирање комисија за оценка и одбрана на магистерски
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труд на студент на втор циклус студии на Факултет за информатика
(Гоце Богатинов).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Драган Горгиев).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Благој Гранков).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Благој Гранков).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Елеонора Делева).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Анѓел Владимиров).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Марија Пупиноска Гогова).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Лидија Поповска).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Иван Стојанов).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Бобан Поповски).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Елена Ѓорѓиева).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Благојче Богданов).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
продолжување рок на студирање (Билјана Јованова).
Одлука за одобрување Барање од студент на втор циклус студии за
промена на изборен предмет (Драган Анастасов).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Ангел Тасевски).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Матеј Спасевски).
Одлука за одобрување Барање од студент на прв циклус студии за
префрлување од редовен во вонреден студент (Никола Костадиновски).
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студии (Марио Топалов).
Одлука за одобрување барање од студент на прв циклус студии за
активирање на студии (Александар Ѓорчев).
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд „Баесов
класификатор, Баесови мрежи“ од студент Ивана Андонова.
Одлука за усвојување пријава за тема на дипломски труд
„Препознавање и обработка на говор“ од студент Ристо Минчев.
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНИТЕ
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2015

Вкупно
пријавени
103
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

43
44
5
41,75 42,72 4,85

7
6,80

9

10

3
2,91

1
0,97

9

10

1
1,30

2
2,60

9

10

61
9,52

57
8,89

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2015

Вкупно
пријавени
77
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

45
26
3
58,44 33,77 3,90

0
0,00

Февруарска прва сесија, 2016

Вкупно
пријавени
641
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

100
191 140
92
15,60 29,80 21,84 14,35

Февруарска втора сесија, 2016

Вкупно
пријавени
941
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

316
235 133
114
33,58 24,97 14,13 12,11

9

10

65
6,91

78
8,29

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
60
58,25

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
32
41,56

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
541
84,40

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
625
66,42

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
153
47,22

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
545
86,10

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2016

Вкупно
пријавени
324
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

171
96
19
52,78 29,63 5,86

19
5,86

9

10

8
2,47

11
3,40

Јунска прва испитна сесија, 2016

Вкупно
пријавени
633
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

10

88
188 112
77
86
82
13,90 29,70 17,69 12,16 13,59 12,95

Јунска втора испитна сесија, 2016
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Вкупно
пријавени
1024
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

394
241 124
38,48 23,54 12,11

101
9,86

9

10

84
8,20

80
7,81

Августовска испитна сесија, 2016

Вкупно
пријавени
294
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

152
98
19
51,70 33,33 6,46

12
4,08

9

10

6
2,04

7
2,38

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2016

Вкупно
пријавени
195
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

93
85
9
47,69 43,59 4,62

2
1,03

9

10

1
0,51

5
2,56

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
630
61,52

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
142
48,30

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
102
52,31
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Техничка опременост
- Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на
факултетот
Р.б.
Опрема
1 TV - LCD LG 42”
Персонален компјутер
2
3
4
5
6
7
8
9

Монитор
Циско ИП телефон
Монитор
Фотоапарат
LCD проектор OPTOMA EP 727
LCD проектор OPTOMA EP 727
LCD проектор (подвижни)
Мекинтош (мултимедијален
10
компјутер)
Преносен компјутер /лаптоп
11
12
13

Свич Циско
Ресивер

14 Звучници
15 Фотокопир Хеrох
16 Печатач
17 Печатач

18 Електронска табла
Електронска табла
19

Тип
LG 42”
FSC ESPRIMO
P5720
Scenik Vju A 17”
7911G
Scenikvju LCD 19”
Canon pc1263
OPTOMA EP 727
OPTOMA EP 727

Намена Број
Кампус – 2
2
Кампус – 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

Hp/ FS ESPRIMO
В6505
Katalist 3560 48
10/100/1000 RoE
+ 4 SFP
SERVUD (Radio
EON PAS)
SKAJTRONIK
Centre 4150
Херох 3428

Кампус – 2

7

Кампус – 2

1

Кампус – 2

1

Кампус – 2
Кампус – 2
Кампус – 2

1
1
2

Херох 3435

Кампус – 2

1

Струмица
Кампус – 2

1
1

Кампус – 2

1

Кампус – 2

3

ФОН

1

Мац 20”

clasus board
promethean smart
board
Видео конференциски краен уред Polycom
20
(HDX 7000), камера и звучници
Модуларни роботски коплети
RASCAL, LEGO,
21
ARobot
Сервер
IBM System x3400
22
M3

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
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Годишен извештај

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

4.

Библиотеки

5.

Читалници

ознака
А1
А2
П3
П4
П2
П6
П7
П8
П9
П3
П4
П5
П6
П7
П8
КЛ1
КЛ5
КЛ12
КП
КП 1
КП 2
Б1
Б3
Ч1

6.

Сали

С1

1.

2

3.

Амфитеатри

Предавални

Компјутерски
лаборатории

Вкупен број места
Вкупна нето површина

Бр. на
места
80
120
48
48
56
36
64
27
24
63
16
43
100
60
30
32
36
36
27
33
41

м2

Каде се наоѓа
просторијата

Кампус 2

ФИ - Кавадарци

Кампус 2
ФИ - Скопје
ФИ- Кавадарци
Кампус 2
Кампус 1
Спортска сала
„Јордан Мијалков“
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Издавачка дејност
- Александра Милева/ Душан Биков
Збирка задачи:
1. Збирка на одбрани задачи по компјутерски мрежи, (2015) Милева,
Александра, Биков, Душан, ISBN 978-608-244-257-0 (практикум).
- Доне Стојанов
Скрипта:
1. Скрипта по предметот Биоинформатика, (2015) Доне Стојанов.
- Елена Карамазова
Книга:
1. „Introduction of Discrete and Continuous Random Variable“,  Zoran
Trifunov, Elena Karamazova, Tatjana Atanasova - Pacemska.
- Благој Делипетрев
1. Докторска теза објавена во книга:
Delipetrev, B. (2016). Nested algorithms for optimal reservoir operation
and their embedding in a decision support platform. TU Delft, Delft
University of Technology, PhD Thesis.
https://www.crcpress.com/Nested-algorithms-for-optimal-reservoiroperation-and-their-embedding-in/Delipetrev/p/book/9781138029828
http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3Aef9ae7f5-0ae84be8-bc18-e656afcc28d1
Научноистражувачка работа
Домашни/меѓународни проекти
- Наташа Стојковиќ

2015- 2018

Датум
од-до Наслов на проектот
Koceski, Saso Koceska,
Natasa Sazdovski, Vasko
Stojkovic, Natasa Stojanova,
Aleksandra Vladimirov, Angel
“Development of novel techiques
for cooperative localization and
mapping using mobile robots
and their application in precise
agriculture”

456

Позиција

Млад
истражувач

Опис на активностите
во тек на проектот:

Годишен извештај

- Александар Крстев
Датум
од-до

Наслов на проектот

Integrating E-Learning
2015 - 2017 and Open Educational
Resources into Classroom

Позиција
учесник

- Александра Милева

Датум од-до

Наслов на проектот
Позиција

Опис на активностите
во тек на проектот:

Датум од-до

Наслов на проектот
Позиција
Опис на активностите
во тек на проектот:
Датум од-до

Наслов на проектот
Позиција

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

Наслов на проектот
Позиција

Опис на активностите
во тек на проектот:

Опис на активностите
во тек на проектот:
Одржани 4
работилници
во проектот

2016-2017

Примена на квазигрупите во криптографијата и
податочната комуникација
Главен истражувач

Билатерален проект со Кина
- посета на Нингбо универзитетот во Кина на
двајца учесници од македонска страна
- посета на главниот истражувач од Кина на
Македонија
- истражувања поврзани со главните дефинирани
цели
2015-2016

Примена на квазигрупи во дизајн на криптографски
примитиви и кодови кои откриваат и поправаат
грешки
Учесник
(Главен истражувач доц. д-р Александра ПоповскаМитровиќ)
Проект финансиран од ФИНКИ
2014-2018

ICT COST Action IC1306: Cryptography for Secure
Digital Interaction
Координатор (член на менаџмент комитетот)
EU-COST акција

2012-2016

ICT COST Action IC1201 Behavioural Types for
Reliable Large-Scale Software Systems (BETTY)
Координатор (член на менаџмент комитетот)
EU-COST акција
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Датум од-до

Наслов на проектот
Позиција
Опис на активностите
во тек на проектот:
-

2015-2016

Истражување и развој на гео-информационен
систем на Универзитетот „Гоце Делчев“

Учесник
(Главен истражувач проф. д-р Благој Делипетрев)
Проект финансиран од УГД

- Владо Гичев

Датум
од-до
март 2015 март 2017

Наслов на проектот Позиција

Опис на активности во тек на
проектот
Распределба на
Главен
Математичко моделирање
сеизмичка енергија истражувач на феномени поврзани
при интеракција
со проблематиката.
објект-темел-почва
Координирање на
истражувачката група

- Душан Биков

2014-2016

Наслов на проектот

Сензорски мрежи за надгледување и Млад
контрола на производство на вино
истражувач
Application of Quasigroups
in Cryptography and Data
Communications - Macedonian Chinese Scientific and Technological
Cooperation

- Елена Карамазова

Датум од-до

Наслов на проектот
Позиција
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Позиција

2015-2016

Датум
од-до

Опис на
активностите
во тек на
проектот:

Млад
истражувач

Од 2013-

Functional Spaces, Topological and Statistical Aspects
and Their Applications in Electrical Engineering
Млад истражувач

Годишен извештај

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 Colombeau-овите
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.

- Игор Стојановиќ

Датум од-до

1.4.2014 - 1.2.2017

Позиција

Главен истражувач

Наслов на проектот

Опис на активностите
во тек на проектот:

Примена на директни методи за дигитална
реставрација на слики
Презентирање на резултати од   истражувањето

Датум од-до

2015 - 2017

Позиција

учесник

Наслов на проектот

Опис на активностите
во тек на проектот:

Integrating E-Learning and Open Educational
Resources into Classroom
Одржани 4 работилници во проектот.

- Мартин Лукаревски

Датум од-до

2013-2016

Позиција

учесник

Наслов на проектот
Опис на активностите
во тек на проектот:
Датум од-до

Наслов на проектот
Позиција

Опис на активностите
во тек на проектот:

Thermodynamics at the quantum scale, COST Project

2013-2016

Mathematical Optimization in the Decision Support
Systems, COST Project
учесник
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- Мирјана Коцалева

Датум
од-до

2015-2017

Позиција

Млад исражувач

Наслов на проектот

Опис на активностите
во тек на проектот:

Истражување и развој на гео-информационен
систем на Универзитетот „Гоце Делчев“

- Цвета Мартиновска Банде

Датум
од-до

2012-2016

Позиција

учесник во проект

Наслов на проектот

Опис на активностите
во тек на проектот:

Behavioural Types for Reliable Large-Scale Software
Systems
Теоријата на бихевиористички типови се користи
како основа за нови програмски јазици и методи за
развој на софтвер за комуникациски-интензивни
дистрибуирани системи.

Датум
од-до

2015-2017
2015-2017
2015-2017

2013-2016
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
3D-ConTourNet - 3D Content Creation,
Coding and Transmission over Future
Media Networks
SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue
System)

Позиција
Учесник
Координатор
Учесник
Национален
координатор
Учесник

Опис на активностите во тек на
проектот:

- Наташа Коцеска

Годишен извештај

Датум
од-до

2015-2017
2015-2017
2015-2017

2013-2016
2015-2017

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

Позиција
Координатор
Учесник
Координатор
Национален
координатор

Опис на активностите во тек на
проектот:

- Сашо Коцески

Учесник

Датум
од-до

Наслов на проектот
Development of novel techiques
for cooperative localization and
2015-2018 mapping using mobile robots
and their application in precise
agriculture
Истражување и развој на
2015-2018 гео-информационен систем на
Универзитетот „Гоце Делчев“

Позиција
Млад истражувач

Млад истражувач

Опис на активностите
во тек на проектот:

- Александра Стојанова

- Васко Кокаланов

Датум од-до

март 2015 - март 2017

Позиција

Млад истражувач

Наслов на проектот

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

Наслов на проектот
Позиција

Опис на активностите
во тек на проектот:

Распределба на сеизмичка енергија при интеракција
објект-темел-почва
Математичко моделирање на феномени поврзани со
проблематиката. Координирање на истражувачката
група
2015-2017

Adaptive system for assisted and independent living
Млад истражувач
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- Марија Митева

Датум од-до

2013-2016

Позиција

Млад истражувач

Наслов на проектот

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

Наслов на проектот
Позиција

Опис на активностите
во тек на проектот:

Датум од-до

Наслов на проектот
Позиција

Опис на активностите
во тек на проектот:

Functional spaces, topological and statistical aspects
and their applications in electrical engineering
Научноистражувачки проект
Носител на проектот:
УГД – Електротехнички факултет
Проф. д-р Татјана Атанасова - Пачемска
1.1.2016-31.12.2017

Introduction of a new space of distributions and its
application
Млад истражувач

Научноистражувачки проект
Носител на проектот:
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
Факултет за електротехника и информациски
технологии
Д-р Билјана Јолевска-Тунеска, вонреден професор
1.11.2015-31.10.2017

МATH LABYRINTH: Increasing the level of
knowledge through solving mathematical problems
учесник

(Erasmus+) проект
Носител на проектот:
Гимназија „Кочо Рацин“ – Велес

- Благој Делипетрев

Датум од-до

2015-2017

Позиција

Главен истражувач

Наслов на проектот

Опис на активностите
во тек на проектот:

Проектот е во завршна фаза

Датум од-до

2014 - 2018

Позиција

Член на менаџмент комитетот на COST акцијата

Наслов на проектот

Опис на активностите
во тек на проектот:
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High-Performance Modelling and Simulation for Big
Data Applications (cHiPSet).
Истражување и развој на апликации

Годишен извештај

Датум од-до

2014 - 2018

Позиција

Член на менаџмент комитетот на COST акцијата.

Наслов на проектот

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

Наслов на проектот

Позиција

Опис на активностите
во тек на проектот:

Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKYEARTH)
Лидер на WG1 Optimization of database tools in
astro- and geophysics contexts
2012-2016

European Network Exploring Research into
Geospatial Information Crowdsourcing): Software and
Methodologies for Harnessing Geographic Information
from the Crowd
Член на менаџмент комитетот на COST акцијата
Истражување и развој на апликации

Датум од-до

2014 - 2018

Позиција

Член на менаџмент комитетот на COST акцијата

Наслов на проектот

Опис на активностите
во тек на проектот:

Interdisciplinarity in research programming and
funding cycles (INTREPID)
Истражување и развој на апликации

- Лимонка Лазарова
Датум
од-до

2015-2017

2016-2017

2013-2016

Наслов на проектот
Позиција
Mathematical Labyrinth as
a method for increasing the
level of knowledge through
solving
mathematical Учесник
problems
Воведување на нов
простор на дистрибуции
и негова примена
Функционални
простори, тополошки
и статистички
аспекти и примена во
електротехниката

Опис на
активностите во
тек на проектот:

Млад истражувач

Млад истражувач
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-

- Зоран Златев
Датум Наслов на проектот
од-до

март 2015 - Распределба на сеизмичка
март 2017 енергија при интеракција
објект-темел-почва
- Зоран Здравев

Датум од-до

2015-2017

Позиција

Истражувач

Наслов на проектот

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

Наслов на проектот
Позиција

Опис на активностите
во тек на проектот:

1.4.2014 1.2.2017

Примена на директни методи за дигитална
реставрација на слики
Истражувач

Презентирање на резултати од   истражувањето

Позиција

Координатор

Integrating E-Learning and Open Educational
Resources into Classroomн - iOERc
Одржани 4 работилници во проектот

Датум од-до

1.10.2015 - 31.3.2018

Позиција

Координатор

Наслов на проектот

Опис на активностите
во тек на проектот:

Developing OER and Blended Modules for
Agriculture and Rural Development – OER-arD
Одржани 3 работилници

Датум од-до

1.7.2016 до 24.10.2016

Позиција

Тим лидер

Наслов на проектот
Опис на активностите
во тек на проектот:
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Проектот е во завршна фаза

1.9.2015 31.8.2017

Опис на активностите
во тек на проектот:

Помлад
истражувач

Опис на
активности
во тек на
проектот

Истражување и развој на гео-информационен
систем на Универитетот Гоце Делчев

Датум од-до

Наслов на проектот

Позиција

ГИЗ- Клик – поблиску да вашиот бизнис
Проектот е наменет за поттикнување на
иновативноста кај студентите. Проектот е завршен.

Годишен извештај

Објавени трудови
Меѓународни списанија со фактори на влијание
1. Gicev, V., Trifunac, M.D and Orbovic, N. Two dimensional translation,
rocking and waves in a building during soil – structure interaction excited
by a plane earthquake SV – wave pulse, Soil Dynamics and Earthquake
Engineering, vol. 88, 2016, 76-91. (IF = 1.481)
2. Gicev, V., Trifunac, M.D and Orbovic, N. Two dimensional translation,
rocking and waves in a building during soil – structure interaction excited
by a plane earthquake P – wave pulse, Soil Dynamics and Earthquake
Engineering, vol. 90, 2016, 454-466. (IF = 1.481)
3. Saso Koceski and Natasa Koceska. “Evaluation of an Assistive
Telepresence Robot for Elderly Healthcare”, J. Med. Syst. (2016) 40:
121. doi:10.1007/s10916-016-0481-x (IF: 2.213)
4. Emilija Stojmenova Duh, Natasa Koceska and Saso Koceski, “Gamebased learning: educational game Azbuka to help young children learn
writing Cyrillic letters”, Multimed. Tools Appl. (2016). doi:10.1007/
s11042-016-3829-9 (IF: 1.331)
5. Goce Stevanoski, Ivica Kocev, Jugoslav Achkoski, Saso Koceski, and
Boban Temelkovski, “Implementation of a System for Physiological
Status Monitoring by using Tactical Military Networks”, Defence Science
Journal, Vol. 66, No. 5, September 2016, pp. 517-521, DOI : 10.14429/
dsj.66.9920 (IF = 0.428)
6. Jugoslav Achkoski, S Koceski, D Bogatinov, B Temelkovski, G
Stevanovski, I Kocev, “Remote triage support algorithm based on fuzzy
logic”, J R Army Med Corps. 2016 Jul 14. pii: jramc-2015-000616. doi:
10.1136/jramc-2015-000616, (IF = 0.662)
7. Vlahu-Gjorgievska, E., Koceski, S., Kulev, I., & Trajkovik, V. (2016).
Connected-Health Algorithm: Development and Evaluation. Journal of
medical systems, 40(4), 1-7. (IF: 2.213)
8. Zendelska, Afrodita and Golomeova, Mirjana and Blažev, Krsto and Boev,
Blazo and Krstev, Boris and Golomeov, Blagoj and Krstev, Aleksandar
„Kinetic studies of manganese removal from aqueous solution by
adsorption on natural zeolite. Macedonian Journal of Chemistry and
Chemical Engineering “ (2015) , 34 (1). ISSN 1857-5552 (online) 18575625(IF-0,5)
9. Stojanov, D., Madevska Bogdanova, A., & Orzechowski, T. M.
(2016). TMO: time and memory optimized algorithm applicable for
more accurate alignment of trinucleotide repeat disorders associated
genes. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 30(2), 388403(IF=0,37).
10. P. S. Stanimirović, V. N. Katsikis, I. Stojanović, “Computing the
Pseudoinverse of Specific Toeplitz Matrices Using Rank-One
Updates”, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2016, Article ID
9065438, 16 pages, 2016. doi:10.1155/2016/9065438 (IF2015=0.644).
11. F. Soleymani, Predrag S. Stanimirović, Igor Stojanović, “A Novel Iterative
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Method for Polar Decomposition and Matrix Sign Function,” Discrete
Dynamics in Nature and Society, vol. 2015, Article ID 649423, 11 pages,
2015. doi:10.1155/2015/649423 (IF2015=0.646).
12. Lukarevski, M: A Note on Gautschi’s Inequality and Application to
Wallis’ and Stirling’s Formula, PUBLICATIONS DE L’INSTITUT
MATHEMATIQUE, Nouvelle serie, tome 99 (113) (2016) pp.121-124
(IF = 0.270)
13. Delipetrev, B., Jonoski, A., & Solomatine, D. P. (2016). A novel nested
stochastic dynamic programming (nSDP) and nested reinforcement
learning (nRL) algorithm for multipurpose reservoir optimization.
Journal of Hydroinformatics, jh2016243(FI=1.180).
14. Lazarova L., Jolevska-Tuneska B., Akturk I., Ozcag E., Note on the

( x m) l ,

Bulletin of the Malaysian Mathematical
distribution composition +
Sciences Society, Springer, (2016), pp.1-13, (IF=0,586).
15. V. Stojkovski, Z. Utkovski, and L. Kocarev, “The Impact of Services on
Economic Complexity: Service Sophistication as Route for Economic
Growth, PLOS ONE Journal (IF=3.057, JCR Thomson Reuters), August
2016.
16. Marija Mihova, Natasha Stojkovikj, Mile Jovanov, Emil Stankov,
“ Maximal Level Minimal Path Vectors of a Two-Terminal Undirected
Network”, IEEE Transaction on Reliability, Vol. 65, Issue 1, pp. 282- 290
, ISSN 0018-9529, 2016 (IF 2,287)
Странски списанија без фактор на влијание
–– Šuteva, Natasa and Mileva, Aleksandra and Loleski, Mario (2015) Finding
Forensic Evidence for Several Web Attacks. International Journal of
Internet Technology and Secured Transactions, Vol. 6 No. 1, pp. 64-78.
Inderscience Publishers. ISSN 1748-569X.
–– Zendelska, Afrodita and Golomeova, Mirjana and Blažev, Krsto and Krstev,
Boris and Golomeov, Blagoj and Krstev, Aleksandar (2015)Adsorption
of copper ions from aqueous solutions on natural zeolite. Environment
Protection Engineering, 41 (4). pp. 17-36. ISSN 0324-8828 (print) 2450260X (online)
–– Kocaleva, M., Stojanov, D., Stojanovic, I., & Zdravev, Z. (2016). Pattern
Recognition and Natural Language Processing: State of the Art. TEM
Journal, 5(2), 236-240.
–– M. Lukarevski, S. Malceski: Sequentially convergent mappings and
common fixed points of mappings in 2-Banach spaces, Matematicki
Bilten, Vol. 40, No. 3 (2016) pp. 13 – 22
–– M. Lukarevski: Aufgabe 1348, Elemente der Mathematik, Vol. 71, No.
1 (2016) 39-43
–– M. Lukarevski: Problem Proposal 4117, CRUX Mathematicorum, Vol.
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Годишен извештај

––
––

––
––

––

––

––

42, No. 2 (2016)
M. Lukarevski: Problem Proposal 4065, CRUX Mathematicorum, Vol.
41, No. 7 (2015)
Martinovska Bande Cveta and Bande Gjorgi (2016) SCADA System for
Monitoring Water Supply Network: A Case Study. International Journal
of Software and Hardware Research in Engineering , 4 (1). pp. 1-7. ISSN
2347-4890
Angelkov Dimitrija and Martinovska Bande Cveta (2016) Web-based
Controlled Systems. Knowledge - International Journal, Scientific and
Applicative Papers, 12 (1). pp. 237-240. ISSN 1857-92
Delipetrev, B., Stojanova, A., Ljubotenska, A., Kocaleva, M., Delipetrev,
M., & Manevski, V. (2016). Collaborative cloud computing application
for water resources based on open source software ICT Innovations 2015
(pp. 69-78): Springer International Publishing.
Kocaleva, Mirjana and Stojanov, Done and Stojanovic, Igor and Zdravev,
Zoran (2016) Pattern Recognition and Natural Language Processing:
State of the Art. TEM Journal, 5 (2). pp. 236-240. ISSN 2217-8309 /
2217-8333 (Online)
Janevik-Ivanovska, Emilija and Bhonsle, Uday and Zdraveska-Kocovska,
Marina and Stojanovska, Zdenka and Duatti, Adriano and Zdravev,
Zoran and Angeleska, Meri and Osso Junior, Joao Alberto and Venkatesh,
Meera (2015) Education and training for the Radiation Safety Related
to the Radiopharmaceutical. In: 11th Asia Oceania Congress of Nuclear
Medicine and Biology; 54th Annual Autumn Meeting of the Korean
Society of Nuclear Medicine; 14th Annual General Meeting of Asian
Regional Cooperative Council for Nuclear Medicine, 31 Oct - 04 Nov
2015, Jeju, South Korea.
Janevik-Ivanovska, Emilija and Zdravev, Zoran and Bhonsle, Uday and
Osso Junior, Joao Alberto and Duatti, Adriano and Angelovska, Bistra and
Stojanovska, Zdenka and Arsova-Sarafinovska, Zorica and Bosnakovski,
Darko and Gjorgieva Ackova, Darinka and Smilkov, Katarina and
Drakalska, Elena and Venkatesh, Meera and Gulaboski, Rubin (2016)
University Master Program of Radiopharmacy – step forward for
Good Radiopharmacy Education. In: 18th European Symposium on
Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, 7-10 April 2016, Salzburg,
Austria.

Меѓународни конференции
–– Mileva,Aleksandra
and
Dimitrova,Vesna
and
Velichkov,
Vesselin (2016) Analysis of the Authenticated Cipher MORUS (v1). In:
Pasalic, E., Knudsen, L. R. (Eds.): Cryptography and Information Security
in the Balkans - Second International Conference, BalkanCryptSec 2015,
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Koper, Slovenia, September 3-4, 2015, Revised Selected Papers. Lecture
Notes in Computer Science, vol. 9540, pp. 45-59. Springer International
Publishing Switzerland. ISBN 978-3-319-29172-7
Serafimovski, Dalibor and Krstev,Aleksandar and Mitreski,
Kosta (2016) Analysis of the potential of cross-platform mobile
applications as data management tools in medical purposes. In: SGEM
2016, July 2016, Albena, Bulgaria.
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.
Душан Биков, Илия Буюклиев, “Алгоритъм за пресмятане на
линейност и нелинейност на S-box и неговата паралелна реализация
на CUDA”, Национален годишен семинар по теория на кодирането,
19-22 ноември 2015, с. Чифлик.
Dusan Bikov, Iliya Bouyukliev: “Walsh Transform Algorithm and its
Parallel Implementation with CUDA on GPUs”, INTERNATIONAL
SCIENTIFIC JUBILEE CONFERENCE “25 YEARS FACULTY OF
MATHEMATICS AND INFORMATICS”, 27-28 November, 2015,
Veliko Turnovo
D. Bikov, I. Bouyukliev, A. Stojanova, Beneﬁt of Using Shared Memory
in Implementation of Parallel FWT Algorithm with CUDA C on GPUs,
Proceedings of 7th International Conference Information Technologies
and Education Development, Zrenjanin, Serbia, (2016) pp.250-256,
ISBN 978-86-7672-285-3
D. Bikov, I. Bouyukliev, S. Bouyuklieva, S-Boxes from Binary QuasiCyclic Codes, Fifteenth International Workshop on Algebraic and
Combinatorial Coding Theory, Albena, (2016).
Angelkov Dimitrija and Martinovska Bande Cveta (2016) Sensor Module
for Monitoring Wine Fermentation Process, Applications of Computers
in System Science, 1st International Conference on: Applied Physics,
System Science and Computers, Dubrovnik, Croatia, September 28-30,
2016.
Katerina Cekova and Natasa Koceska and Saso Koceski. “Gesture Control
of a Mobile Robot using Kinect Sensor”. International Conference on
Applied Internet and Information Technologies, June 2016, pp: 251-259
(DOI:10.20544/AIIT2016.31).
Aleksandar Kotevski, Natasa Koceska and Saso Koceski. “E-health
monitoring system”, International Conference on Applied Internet and
Information Technologies, June 2016, pp: 259-266 (DOI:10.20544/
AIIT2016.31).

Годишен извештај

–– Andrej Strahovnik, Natasa Koceska, Radko Komadina, Jurij Franc
Tasič “The use of new technology to lessen the death rate of soldiers
injured in combat ”, 23th International Symposium on Emergency
Medicine, Portoroz, Slovenia.
–– Esseynew, Seblewongel, Amanuel, Berhanyikun, Mekuria Sinke, Abel
Damtew, and Saso Koceski. “Ubiquitous Computing in the context of
developing countries.” International Conference on Applied Internet
and Information Technologies, 2016, pp: 333-343 (DOI:10.20544/
AIIT2016.41)
–– Esseynew, Seblewongel, Berhanyikun Amanuel, Mekuria Sinke,
Abel Damtew, and Saso Koceski. “Context-aware Technologies and
Systems.” International Conference on Applied Internet and Information
Technologies, 2016, pp: 120-132 (DOI:10.20544/AIIT2016.16).
–– Delipetrev, B., & Solomatine, D. (2016). Multi-objective nested
algorithms for optimal reservoir operation. Paper presented at the EGU
General Assembly Conference Abstracts.
–– Delipetrev, B. (2016a). Cloud computing geospatial application for water
resources based on free and open source software and open standards-a
prototype. Paper presented at the EGU General Assembly Conference
Abstracts.
–– Ozcag E., Lazarova L., Jolevska-Tuneska B., Defining compositions

––
––

––

––

and
as a neutrix limit of regular sequences,
of
Communications in Mathematics and Statistics, Volume 4, Issue 1,
Springer Berlin Heidelberg, (2016): pp. 63-80
Veta Buralieva Jasmina, Hadzieva Elena, Hadzi-Velkova Saneva
Katerina, On a Numerical solution of the Laplace equation, Advanced in
Mathematics: Scientific Journal 4, pp. 209-220 Issn 1857-8365
L. Jing, Z. Utkovski, E. de Carvalho and P. Popovski, ”Performance Limits
of Energy Detection Systems with Massive Receiver Arrays,” In Proc.
IEEE Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing
(CAMSAP), pp. 205-208, Cancun, December 2015.
Stojanova, Aleksandra and Zlatanovska, Biljana and Kocaleva,
Mirjana and Gicev, Vlado  Obtaining functions from fourier series with
Matlab. A journal for information technology, education development
and teaching methods of technical and natural sciences 2016, 5. pp. 1-10.
ISSN 2217-7949
Karamazova, Elena and Tuneski, Nikola Some inequality relations
involving multivalent functions, Advances in Mathematics: Scientific
Journal, 5 (1). pp. 45-50. ISSN 1857-8365

Регионални и домашни конференции со меѓународно учество
–– Radinski, Gligorcho and Mileva, Aleksandra (2015) Comparative
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Analysis of Several Real-Time Systems for Tracking People and/or
Moving Objects using GPS. In: 7th ICT Innovations Conference 2015,
1-4 Oct 2015, Ohrid, Republic of Macedonia.
Zlatanovska, Biljana and Stojanova, Aleksandra and Kocaleva, Mirjana
and Stojkovic, Natasa and Krstev, Aleksandar (2016) Mathematica as
program support in the integral calculations. In: TIO 2016 - Technics
and informatics in education, 28-29 May 2016, Čačak, Serbia.
Krstev, Aleksandar and Krstev, Boris and Kokotov, MIle and Nushkova,
Simona and Krstev, Dejan and Penova, Marija (2016) Cable Distribution
systems - an essential element of the global information society. In: ITRO
2016, 10 June 2016, Zrenjanin, Serbia.
Krstev, Aleksandar and Krstev, Dejan and Kokotov, Mile and Krstev,
Boris and Nuskova, Simona and Penova, Marija (2016) Design of
Information Systems monitoring, record and control. In: ITRO 2016, 10
June 2016, Zrenjanin, Serbia.
Krstev, Aleksandar and Kokotov, Mile and Krstev, Boris and Serafimovski,
Dalibor (2016) Mathematical modeling, analysis and optimization using
MMANA - Mathematical Modeling and Antenna Analysis software. In:
ITRO 2016, 10 June 2016, Zrenjanin, Serbia.
Serafimovski, Dalibor and Krstev, Aleksandar and Panajotov,
Boris (2016) The Potential Use of Cross – Platform Mobile Applications
for Educational Purposes. In: ITRO 2016, 10 June 2016, Zrenjanin,
Serbia.
Stojanov, Done and Mileva, Aleksandra (2015) A Short Survey of Pairwise Sequence Alignment Algorithms. In: 11th International Conference
for Informatics and Information Technology (CIIT 2014), 11-13 Apr
2014, Bitola, Macedonia.
Kocaleva,Mirjana and Zlatanovska, Biljana and Stojanova,
Аleksandra and Krstev, Aleksandar and Zdravev, Zoran and Karamazova,
Elena (2016) Analysis of students knowledge for the topic “Integral”. In:
ITRO 2016, 10 June 2016, Zrenjanin, Serbia.
Stojanova, Aleksandra and Zlatanovska, Biljana and Kocaleva,
Mirjana and Miteva, Marija and Stojkovic, Natasa (2016) “Mathematica”
as a tool for characterization and comparison of one parameter families
of square mappings as dynamic systems. In: ITRO 2016, 10 June 2016,
Cekova, J. and Delipetrev, B. (2016) Health monitoring system using
mobile phones and wearable devices. In: XXI international conference
on Information technologies IT’16, 29 Feb - 05 Mart 2016, Montenegro.
Veta Buralieva Jasmina, Wavelets and Continuous wavelet transform,
proceedings of the conference Itro 2016, Zrenjanin, Serbia
Z. Zlatev, R. Golubovski, V. Gicev, Data processing of displacements
between the ground and the point of cracking at the seven –story Van

Годишен извештај

––

––

––

––

––

––

––

––

––

Nuys Hotel, ITRO, Zrenjanin, 2016
S. Stojanovski, N. Stojkovikj, J. Ananiev, M. Kocaleva, A. Stojanova, B.
Zlatanovska “UNIVERSITY EDUCATION IN 21 CENTURY: STUDENT
ATTITUDES TOWARD HIGH EDUCATIONAL PROGRAMS IN
MACEDONIA”, Proceeding of International Conference on Information
Technologyand Development of Education – ITRO, pp. 60-68, 2016;
N. Stojkovikj, A. Stojanova, M. Kocaleva, B. Zlatanovska,
“SIMULATION OF M/M/N/M QUEUING SYSTEM”, Proceeding of
International Conference on Information Technologyand Development
of Education – ITRO, pp. 267-274, 2016
D. Lazarov, M. Kocovski, N. Stojkovikj, “BRIDGING THE INDUSTRY
- ACADEMIA SKILL GAP: A CONCEPTUAL INVESTIGATION
WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE REPUBLIC OF MACEDONIA”,
International scientific and practical conference”Managing the
development of economic and regionalsystems: an Eurasian perspective,
Velinov, Aleksandar and Mileva, Aleksandra (2016) Running and Testing
Applications for Contiki OS Using Cooja Simulator. In: Information
Technology and Education Development - ITRO 2016, June 2016,
Zrenjanin, Serbia. pp.279-285, ISBN 978-86-7672-285-3.
N. Koceska, and S. Koceski “Learning Software Engineering Basics
Through Robotics”, International Conference on Information Technology
and Development of Education-ITRO 2016, June 2016, Zrenjanin,
Republic of Serbia, pp:182-187, ISBN: 978-86-7672-285-3.
M. Maneva, N. Koceska, S. Koceski, “Introduction of Kanban
methodology and its usage in software development”, International
Conference on Information Technology and Development of EducationITRO 2016, June 2016, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp:52-55, ISBN:
978-86-7672-285-3.
M. Gogova, N. Koceska, S. Koceski. “Development of Interactive
Educational Applications Based on TouchDevelop”, International
Conference on Information Technology and Development of EducationITRO 2016, June 2016, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp:272-276,
ISBN: 978-86-7672-285-3.
E. Gjorgjieva, N. Koceska, S. Koceski, “Creating Interactive Map with
OpenLayers”, International Conference on Information Technology and
Development of Education-ITRO 2016, June 2016, Zrenjanin, Republic
of Serbia, pp:276-279, ISBN: 978-86-7672-285-3.
Angelkov Dimitrija and Martinovska Bande Cveta, (2016) Data Mining
of Wine Quality, ICT Innovations 2016, September 5-7, 2016, Ohrid,
Macedonia
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Домашни списанија
Arsovski, Aleksandar and Mileva, Aleksandra (2015) Анализа на
процесот на сертификација на информациските системи на
државните органи во Република Македонија согласно Законот
за електронско управување. Yearbook of the Faculty of Computer
Science, 4 (4). pp. 63-70. ISSN 1857- 8691
Zlatanovska, Biljana (2015) Анализа на однесувањето на едно
квадратно пресликување како дискретен динамички систем.
Yearbook of the Faculty of Computer Science, 4 (4). pp. 5-12. ISSN
1857- 8691.
Zlatanovska, Biljana and Kocaleva, Mirjana and Krstev, Aleksandar and
Zdravev, Zoran (2015) E - testing against classical testing in subject
Mathematics. Yearbook of the Faculty of Computer Science, 4 (4). pp.
29-32. ISSN 1857- 8691.
Б. Златановска „Динамика на линеарното пресликување f(x)=bx+c нa
R”, Сигма 105 издание, 2015
Milanovski,
Mise
and
Ivanovski,
Marjan
and
Krstev,
Aleksandar (2015) The tracking of parcels by RFID and GPS. Natural
Resources and Technologies, 9 (9). pp. 301-312. ISSN 185-6966.
Alili, Agron and Krstev, Boris and Trajkova, Sofce and Stoilov,
Zoran and Krstev, Aleksandar and Stamenov, Goran (2015) Disposed
biomass as a new origin for heat power – possibilities and
perspectives. Natural Resources and Technologies, 9 (9). pp. 233-244.
ISSN 185-6966.
Ivanovski, Marjan and Despodov, Zoran and Krstev, Boris and Krstev,
Aleksandar and Milanovski, Mise (2015) Logistics of passengers at the
domestic airports. Natural Resources and Technologies, 9 (9). pp. 313328. ISSN 185-6966.
Alili, Agron and Krstev, Boris and Krstev, Aleksandar and Stamenov,
Goran and Stoilov, Zoran (2015) The hazardous medical waste – treatment
technologies, location and origin. Natural Resources and Technologies, 9
(9). pp. 279-284. ISSN 185-6966.
Milanovski,
Mise
and
Ivanovski,
Marjan
and
Krstev,
Aleksandar (2015) The tracking of parcels by RFID and GPS. Natural
Resources and Technologies, 9 (9). pp. 301-312. ISSN 185-6966.
Zoran Trifunov, Elena Karamazova Some random variables of continuous
type, Yearbook Faculty of computer science, Vol 4, No 4 (2015), ISSN:
1857 - 8691.
Delipetrev, B., & Pupinoska-Gogova, M. (2016). Е-учење апликација
по предметот информатика за учениците од VII оделение. YearbookFaculty of Computer Science, 4(4), pp. 13-21.
Boskov, M., Blazev, K., Delipetrev, B., Sholdov, T., & Aleksovski, G.
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(2016). Сеизмичко истражување на геолошка средина со рефракциона
метода. Natural Resources and Technology, 9(9).
–– Delipetrev, B., Pupinoska Gogova, M., Kocaleva, M., & Stojanova, A.
(2016). E-learning application for the primary school students. A journal
for information technology, education development and teaching methods
of technical and natural sciences, 173-176.
–– Toshic, Z., Delipetrev, B., Delipetrev, M., Boshkov, M., & Sholdov, T.
(2016). Комплексна интерпретација помеѓу сеизмичка рефракција и
геоелектрично сондирање. Natural Resources and Technology, 9(9).
Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар

Име и презиме Звање
Зоран Утковски
Зоран Златев
Татјана Атанасова
Пачемска

вонреден
професор
асистент
докторанд
редовен
професор

Област

Теорија на информации и
комуникации
Програмски јазици и технологии и
Вештачка интелигенција и системи
Математика-10900 и
Методика-50504

Избор/
реизбор

Благој Делипетрев вонреден Информатика-11007 и Програмски
професор јазици и технологии-21201
Доне Стојанов
доцент
Алгоритми-11007 и Вештачка
интелигенција-11005
Игор Стојановиќ
вонреден Информатика-11000 и Процесирање
професор на податоци-21206
Зоран Здравев
вонреден Информатика-11000 и
професор Информациони системи и
програмирање-11002
Наташа Стојковиќ доцент
Алгоритми и Симулација

Други активности
–– Печатење на информатор за Факултет за информатика за учебната
2014/2015 година.
Факултетот за информатика е коорганизатор на следниве
конференции:
–– International Conference Mathematics: Applied која се одржува во
Охрид, Република Македонија;
–– ICT Innovation, која се одржува во Охрид, Р. Македонија ;
–– Second International Workshop on Information Security, Assurance and
Reliability in the Cloud (WISARC), 6-9 December, 2016, Shangai, China.
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Александра Милева
Посета на странци на единицата
–– Посета на Yunqing Xu од Нингбо Универзитетот во Р. Кина, во
периодот 18.8.2016 до 28.8.2016 г.
Патувања на вработени во странство
–– Посета на Нингбо Универзитетот во Р. Кина, во периодот 12.6.2016
до 21.6.2016 г.
–– Учество на состанокот и работилницата на COST акцијата IC1201:
Behavioural Types for Reliable Large-Scale Software Systems (BETTY)
во Валета, Малта, во периодот од 16.3.2016 до 18.3.2016 година.
Владо Гичев
Патувања на вработени во странство
–– Визитинг професор во учебната 2015/2016 година (25 септември
2015 – 25 јуни 2016) на: Градежен факултет на Middle East Technical
University (METU или оригинално ODTU) на кампусот во Северен
Кипар.
–– Middle East Technical University е рангиран на 85-то место според The
Times Higher Education World University Rankings за 2015 година.
–– https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2015/
world-ranking#!
Александар Крстев
Патувања на вработени во странство
–– First workshop – iOERc – ERASMUS +, December 2015 in Sofia,
Bulgaria.
–– Second project meeting – iOERc – ERASMUS +, February 2016 in Sofia,
Bulgaria.
–– Third workshop – iOERc – ERASMUS +, September 2016 in Stip,
Macedonia.

––
––
––
––
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Билјана Златановска
Учество на конгреси, семинари
VI Congress of Mathematicians of Macedonia, June 15-18, 2016 Ohrid,
Republic of Macedonia.
124th workshop European Study Group with Industry (ESGI) во Рим,
Италија, 29.8.2016 - 2.9.2016 г.
iOERc - Integrating E-Learning and Open Educational Resources into
Classroom, III-th workshop, Stip, R.Macedonia, 5-10.9.2016.
iOERc - Integrating E-Learning and Open Educational Resources into
Classroom, IV-th workshop, Sofija, Bugarija, 17-22.10.2016.

Годишен извештај

Посета на странци на единицата
–– Diana Nedelcheva PhD, Technical University of Varna – Bulgarian,
Erasmus +.
–– Rumen Marinov PhD, Technical University of Varna – Bulgarian,
Erasmus +.

––
––
––
––
––

––
––
––
––
––

Душан Биков
Учество на конгреси, семинари:
Национален семинар по теорија на кодирање „Стефан Додунеков”
организиран од ИМИ-БАН во Чифлик, Р. Бугарија 19-22 ноември
2015 г.
Участие в 6th Bar-Ilan Winter School on Cryptography, организирана
от Bar-Ilan University и COST Action IC1306, Ramat-Gan, Israel, 4-7
January, 2016.
Учество на работилницата 115th Study Group with industry January
25 - 29, 2016 Barcelona, Spain.  
Учество на конфенцијата Fifteenth International Workshop on
Algebraic and Combinatorial Coding Theory, June 18-24, 2016, Albena,
Bulgaria
Учество на работилницата 124th Study Group with industry 29.09 –
02.10, 2016 Rome, Italy.  
Патувања во странство:
Бугарија (19 – 22 ноември) поради учество Национален семинар по
теорија на кодирање „Стефан Додунеков”.
Израел (4-8 јануари) поради учество на 6th Bar-Ilan Winter School on
Cryptography.
Шпанија (25-29 јануари) поради учество на 115th Study Group with
industry.
Бугарија (18-27 јуни) поради присуство на Fifteenth International
Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory.
Италија (29.9-2.11) поради учество на 124th Study Group with industry.

Елена Карамазова
Учество на меѓународни конференции
–– Учество на меѓународна конференција:Interantional Conference
Mathematics: Applied, August 21-24, 2016 Ohrid, Republic of Macedonia.
–– Учество на меѓународна конференција: ITRO 2016, June 2016,
Zrenjanin, Serbia.
Мартин Лукаревски
Учество на меѓународни конференции
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–– Меѓународната конференција Thermodynamics in the Quantum
Regime, February 21 - 24, Malta.
–– Меѓународна конференција “7 European Congress of Mathematics”,
July 18-22, 2016, Berlin.
Учество на когреси, семинари, школи         
Школа Mixed Integer Nonlinear Programming and Applications, April
5 - 8, Paris.
6. Конгрес на математичарите во Македонија, јуни 15-18, Охрид.
Други активности
–– Водач на македонската репрезентација на 33. Балканска математичка
олимпијада, BMO 33. 2016 во Тирана.
–– Член на комисија за организација на натпреварите по математика за
учениците од средното образование 2015/2016 г.

––
––
––
––

Мирјана Коцалева
Учество на конгреси семинари:
Учество на работилницата 124th Study Group with industry (ESGI
2016) во Рим, Италија, август 29 - 2септември 2016.
Учество на конференцијата ITRO во Зрењанин, Србија 10 јуни 2016.
Учество во летна школа 2nd Summer School on Integrating Vision &
Language: Deep Learning во Малта, 21-24 март 2016.
iOERc - Integrating E-Learning and Open Educational Resources into
Classroom, III-th workshop, Stip, R.Macedonia, 5-10.9.2016.

Патувања во странство:
–– Рим (август 29 – 2 септември) поради учество на 124th Study Group
with industry (ESGI 2016)
–– Србија (10 јуни 2016) поради учество на конференцијата ITRO.
–– Малта (21-24 март 2016) поради учество во летна школа.
Наташа Коцеска
Патување во странство:
–– Учество на работилница за COST акцијата IC1105 “3D content creation,
coding and transmission over future media networks (3D-ConTourNet)”,
во периодот 9-13.11.2015, во Љубљана, Словенија.
–– Престој на Електротехнички факултет на Универзитетот во Љубљана
во периодот 10.1.2016-12.2.2016 г.
–– Учество на симпозиум за ургентна медицина, во периодот 7-10 јуни
2016 г., во Порторож, Словенија.
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Сашо Коцески
Патување во странство:
–– Учество на работилница за COST акцијата IC1105 “3D content creation,
coding and transmission over future media networks (3D-ConTourNet)”,
во периодот 9-13.11.2015 г, во Љубљана, Словенија.
–– Престој на Факултетот за компјутерски науки на Универзитетот во
Адис Абеба, Етиопија во периодот 13.1.2016-15.2.2016 г.
Александра Стојанова
Учество на конгреси, семинари:
–– Учество на работилницата 115th Study Group with industry 25-29
јануари, 2016 Барселона Шпанија.  
–– Учество на работилницата 124th Study Group with industry (ESGI
2016) во Рим, Италија, август 29 – 2 септември 2016 г.
Патувања во странство:
–– Шпанија (25-31 јануари) поради учество на 115th Study Group with
industry.
–– Италија (29 август - 2 септември) поради учество на 124th Study
Group with industry.
Марија Митева
–– Учество на меѓународната конференција Mathematics: Applied 2016
која се одржа во периодот 21-24 август 2016 година во Охрид, Р.
Македонија, со презентација со наслов „Some Results on Colombeau
products of distributions“.
––
––
––
––
––

Благој Делипетрев
Член на жирито на Хакатонот за најдобра студентска апликација на
Универзитетот „Гоце Делчев“, Факултет за информатика, одржан на
10-12 ноември, Штип, Република Македонија.
Член на жирито на Google future Хакатон, одржан 25 февруари
2016 на Тетовскиот универзитет, Факултет за информатика, Тетово,
Република Македонија.
Патување во Соренто, Италија од 24-26 октомври 2016 г. за учество
и презентација на конференцијата BigSkyEarth, “A new generation of
scientists in the age of interdisciplinarity”.
Патување во Париз од 7-13 септември 2016 г. на состанокот во at IGN
(L’information grandeur nature) за аплицирање на заеднички проекти.
Патување во Букурешт, Романија, од 4-6 јули 2016 г. на workshop
каде што ќе се дискутираат темите за аплицирање на заеднички
преокт во European Training Network.
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–– Патување во Варна, Бугарија од 23 – 28 мај, преку Ерасмус+ Teaching
staff mobility. Соработка со Техничкиот универзитет во Варна.
–– Патување во Лисабон, Португалија од 18 – 21 мај 2016 г. за соработка
за аплицирање на NATO SFP проектот “Decision support system for
water resources management in the R Macedonia”.
–– Патување во Лион, Франција од 18 – 22.10.2015 г. за соработка околу
аплицирање на заеднички проекти.
Лимонка Лазарова
–– Учество на меѓународната конференција Mathematics: Applied, Ohrid,
21-24 August, 2016.
Јасмина Вета Буралиева
–– Учество на меѓународна конференција: ITRO 2016, 9-10 јуни 2016,
Zrenjanin Srbija.
–– Учество на меѓународна работилница: DAAD intensitive course, “New
aspects of time- frequency analysis involving Frechet frames, 28.9-3.10,
Novi Sad, Srbija.
–– Учество на меѓународна работилница во склоп на Конгрес на
математичари: “International workshop of generalized functions and
Pseudo-differential operators”, 15-18 juni, Ohrid 2016, Macedonia.
Зоран Утковски
–– Научноистражувачки престој на Универзитетот Карлос Трети во
Мадрид, март-септември 2016 г.
–– Покането предавање: Универзитет „Карлос Трети“, Мадрид,
септември 2016.

––
––
––
––
––
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Зоран Здравев
Патувања во странство:
Софија, Бугарија, 4-6 февруари 2016 г., проект Integrating E-Learning
and Open Educational Resources into Classroomн – iOERc, Project
management meeting.
Финспанг, Шведска, 21-28 март 2016 г., проект Integrating E-Learning
and Open Educational Resources into Classroomн – iOERc, Workshop.
Хања, Крит, Грција, 3-6 април 2016, проект Developing OER and
Blended Modules for Agriculture and Rural Development – OER-arD,
Project management meeting.
Пловдив, Бугарија, 11-15 април 2016 г., проект Developing OER and
Blended Modules for Agriculture and Rural Development – OER-arD,
Workshop.
Пловдив, Бугарија, 16-20 мај 2016, проект Developing OER and
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––
––
––
––

––

––

––

––

––

––

Blended Modules for Agriculture and Rural Development – OER-arD,
Workshop.
Пловдив, Бугарија, 26-28 септември 2016, проект Developing OER
and Blended Modules for Agriculture and Rural Development – OERarD, Project management meeting.
Хања, Крит, Грција, 3-7 октомври 2016 г., проект Developing OER
and Blended Modules for Agriculture and Rural Development – OERarD, Workshop.
Софија, Бугарија, 17-22 октомври 2016 г., проект Integrating
E-Learning and Open Educational Resources into Classroomн – iOERc,
Workshop.
Mileva,Aleksandra and Dimitrova,
Vesna and Velichkov,
Vesselin (2016) Analysis of the Authenticated Cipher MORUS (v1). In:
Pasalic, E., Knudsen, L. R. (Eds.): Cryptography and Information Security
in the Balkans - Second International Conference, Balkan Crypt Sec 2015,
Koper, Slovenia, September 3-4, 2015, Revised Selected Papers. Lecture
Notes in Computer Science, vol. 9540, pp. 45-59. Springer International
Publishing Switzerland. ISBN 978-3-319-29172-7
Serafimovski, Dalibor and Krstev, Aleksandar and Mitreski,
Kosta (2016) Analysis of the potential of cross-platform mobile
applications as data management tools in medical purposes. In: SGEM
2016, July 2016, Albena, Bulgaria.
Serafimovski,
Dalibor
and
Gicev,
Vlado
and
Krstev,
Aleksandar and Mitreski, Kosta (2016) Organization of the Zletovo’s
Pb-Zn deposit mineral and anthroghene access databases, Republic of
Macedonia. In: SGEM 2016, July 2016, Albena, Bulgaria.
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.
Душан Биков, Илия Буюклиев, “Алгоритъм за пресмятане на
линейност и нелинейност на S-box и неговата паралелна реализация
на CUDA”, Национален годишен семинар по теория на кодирането,
19-22 ноември 2015, с. Чифлик.
Dusan Bikov, Iliya Bouyukliev: “Walsh Transform Algorithm and its
Parallel Implementation with CUDA on GPUs”, INTERNATIONAL
SCIENTIFIC JUBILEE CONFERENCE “25 YEARS FACULTY OF
MATHEMATICS AND INFORMATICS”, 27-28 November, 2015,
Veliko Turnovo
D. Bikov, I. Bouyukliev, A. Stojanova, Beneﬁt of Using Shared Memory
in Implementation of Parallel FWT Algorithm with CUDA C on GPUs,
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––
––

––

––

––

––

––

––
––
––

Proceedings of 7th International Conference Information Technologies
and Education Development, Zrenjanin, Serbia, (2016) pp.250-256, ISBN
978-86-7672-285-3
D. Bikov, I. Bouyukliev, S. Bouyuklieva, S-Boxes from Binary QuasiCyclic Codes, Fifteenth International Workshop on Algebraic and
Combinatorial Coding Theory, Albena, (2016).
Angelkov Dimitrija and Martinovska Bande Cveta (2016) Sensor Module
for Monitoring Wine Fermentation Process, Applications of Computers in
System Science, 1st International Conference on: Applied Physics, System
Science and Computers, Dubrovnik, Croatia, September 28-30, 2016.
Katerina Cekova and Natasa Koceska and Saso Koceski. “Gesture Control
of a Mobile Robot using Kinect Sensor”. International Conference on
Applied Internet and Information Technologies, June 2016, pp: 251-259
(DOI:10.20544/AIIT2016.31).
Aleksandar Kotevski, Natasa Koceska and Saso Koceski. “E-health
monitoring system”, International Conference on Applied Internet and
Information Technologies, June 2016, pp: 259-266 (DOI:10.20544/
AIIT2016.31).
Andrej Strahovnik, Natasa Koceska, Radko Komadina, Jurij Franc
Tasič “The use of new technology to lessen the death rate of soldiers
injured in combat ”, 23th International Symposium on Emergency
Medicine, Portoroz, Slovenia.
Esseynew, Seblewongel, Amanuel, Berhanyikun, Mekuria Sinke, Abel
Damtew, and Saso Koceski. “Ubiquitous Computing in the context of
developing countries.” International Conference on Applied Internet and
Information Technologies, 2016, pp: 333-343 (DOI:10.20544/AIIT2016.41)
Esseynew, Seblewongel, Berhanyikun Amanuel, Mekuria Sinke,
Abel Damtew, and Saso Koceski. “Context-aware Technologies and
Systems.” International Conference on Applied Internet and Information
Technologies, 2016, pp: 120-132 (DOI:10.20544/AIIT2016.16).
Delipetrev, B., & Solomatine, D. (2016). Multi-objective nested algorithms
for optimal reservoir operation. Paper presented at the EGU General
Assembly Conference Abstracts.
Delipetrev, B. (2016a). Cloud computing geospatial application for water
resources based on free and open source software and open standards-a
prototype. Paper presented at the EGU General Assembly Conference
Abstracts.
Ozcag E., Lazarova L., Jolevska-Tuneska B., Defining compositions of

x+m,| x |m, x − s and x − s ln | x | as a neutrix limit of regular sequences,

Communications in Mathematics and Statistics, Volume 4, Issue 1,
Springer Berlin Heidelberg, (2016): pp. 63-80
–– Veta Buralieva Jasmina, Hadzieva Elena, Hadzi-Velkova Saneva
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Katerina, On a Numerical solution of the Laplace equation, Advanced in
Mathematics: Scientific Journal 4, pp. 209-220 Issn 1857-8365
–– L. Jing, Z. Utkovski, E. de Carvalho and P. Popovski, ”Performance Limits
of Energy Detection Systems with Massive Receiver Arrays,” In Proc.
IEEE Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing
(CAMSAP), pp. 205-208, Cancun, December 2015.
–– Stojanova, Aleksandra and Zlatanovska, Biljana and Kocaleva,
Mirjana and Gicev, Vlado  Obtaining functions from fourier series with
Matlab. A journal for information technology, education development
and teaching methods of technical and natural sciences 2016, 5. pp. 1-10.
ISSN 2217-7949
–– Karamazova, Elena and Tuneski, Nikola Some inequality relations
involving multivalent functions, Advances in Mathematics: Scientific
Journal, 5 (1). pp. 45-50. ISSN 1857-8365
Регионални и домашни конференции со меѓународно учество
–– Radinski, Gligorcho and Mileva, Aleksandra (2015) Comparative
Analysis of Several Real-Time Systems for Tracking People and/or
Moving Objects using GPS. In: 7th ICT Innovations Conference 2015,
1-4 Oct 2015, Ohrid, Republic of Macedonia.
–– Zlatanovska, Biljana and Stojanova, Aleksandra and Kocaleva, Mirjana
and Stojkovic, Natasa and Krstev, Aleksandar (2016) Mathematica as
program support in the integral calculations. In: TIO 2016 - Technics
and informatics in education, 28-29 May 2016, Čačak, Serbia.
–– Krstev, Aleksandar and Krstev, Boris and Kokotov, MIle and Nushkova,
Simona and Krstev, Dejan and Penova, Marija (2016) Cable Distribution
systems - an essential element of the global information society. In: ITRO
2016, 10 June 2016, Zrenjanin, Serbia.
–– Krstev, Aleksandar and Krstev, Dejan and Kokotov, Mile and Krstev,
Boris and Nuskova, Simona and Penova, Marija (2016) Design of
Information Systems monitoring, record and control. In: ITRO 2016, 10
June 2016, Zrenjanin, Serbia.
–– Krstev, Aleksandar and Kokotov, Mile and Krstev, Boris and Serafimovski,
Dalibor (2016) Mathematical modeling, analysis and optimization using
MMANA - Mathematical Modeling and Antenna Analysis software. In:
ITRO 2016, 10 June 2016, Zrenjanin, Serbia.
–– Serafimovski, Dalibor and Krstev, Aleksandar and Panajotov,
Boris (2016) The Potential Use of Cross – Platform Mobile Applications
for Educational Purposes. In: ITRO 2016, 10 June 2016, Zrenjanin,
Serbia.
–– Stojanov, Done and Mileva, Aleksandra (2015) A Short Survey of Pairwise Sequence Alignment Algorithms. In: 11th International Conference
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––
––

––

––

––

––

––

482

for Informatics and Information Technology (CIIT 2014), 11-13 Apr
2014, Bitola, Macedonia.
Kocaleva, Mirjana and Zlatanovska, Biljana and Stojanova,
Аleksandra and Krstev, Aleksandar and Zdravev, Zoran and Karamazova,
Elena (2016) Analysis of students knowledge for the topic “Integral”. In:
ITRO 2016, 10 June 2016, Zrenjanin, Serbia.
Stojanova, Aleksandra and Zlatanovska, Biljana and Kocaleva,
Mirjana and Miteva, Marija and Stojkovic, Natasa (2016) “Mathematica”
as a tool for characterization and comparison of one parameter families
of square mappings as dynamic systems. In: ITRO 2016, 10 June 2016,
Cekova, J. and Delipetrev, B. (2016) Health monitoring system using
mobile phones and wearable devices. In: XXI international conference
on Information technologies IT’16, 29 Feb - 05 Mart 2016, Montenegro.
Veta Buralieva Jasmina, Wavelets and Continuous wavelet transform,
proceedings of the conference Itro 2016, Zrenjanin, Serbia
Z. Zlatev, R. Golubovski, V. Gicev, Data processing of displacements
between the ground and the point of cracking at the seven –story Van
Nuys Hotel, ITRO, Zrenjanin, 2016
S. Stojanovski, N. Stojkovikj, J. Ananiev, M. Kocaleva, A. Stojanova, B.
Zlatanovska “UNIVERSITY EDUCATION IN 21 CENTURY: STUDENT
ATTITUDES TOWARD HIGH EDUCATIONAL PROGRAMS IN
MACEDONIA”, Proceeding of International Conference on Information
Technologyand Development of Education – ITRO, pp. 60-68, 2016;
N. Stojkovikj, A. Stojanova, M. Kocaleva, B. Zlatanovska,
“SIMULATION OF M/M/N/M QUEUING SYSTEM”, Proceeding of
International Conference on Information Technologyand Development
of Education – ITRO, pp. 267-274, 2016
D. Lazarov, M. Kocovski, N. Stojkovikj, “BRIDGING THE INDUSTRY
- ACADEMIA SKILL GAP: A CONCEPTUAL INVESTIGATION
WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE REPUBLIC OF MACEDONIA”,
International scientific and practical conference”Managing the
development of economic and regionalsystems: an Eurasian perspective,
Velinov, Aleksandar and Mileva, Aleksandra (2016) Running and Testing
Applications for Contiki OS Using Cooja Simulator. In: Information
Technology and Education Development - ITRO 2016, June 2016,
Zrenjanin, Serbia. pp.279-285, ISBN 978-86-7672-285-3.
N. Koceska, and S. Koceski “Learning Software Engineering Basics
Through Robotics”, International Conference on Information Technology
and Development of Education-ITRO 2016, June 2016, Zrenjanin,
Republic of Serbia, pp:182-187, ISBN: 978-86-7672-285-3.
M. Maneva, N. Koceska, S. Koceski, “Introduction of Kanban
methodology and its usage in software development”, International
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Conference on Information Technology and Development of EducationITRO 2016, June 2016, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp:52-55, ISBN:
978-86-7672-285-3.
–– M. Gogova, N. Koceska, S. Koceski. “Development of Interactive
Educational Applications Based on TouchDevelop”, International
Conference on Information Technology and Development of EducationITRO 2016, June 2016, Zrenjanin, Republic of Serbia, pp:272-276,
ISBN: 978-86-7672-285-3.
–– E. Gjorgjieva, N. Koceska, S. Koceski, “Creating Interactive Map with
OpenLayers”, International Conference on Information Technology and
Development of Education-ITRO 2016, June 2016, Zrenjanin, Republic
of Serbia, pp:276-279, ISBN: 978-86-7672-285-3.
–– Angelkov Dimitrija and Martinovska Bande Cveta, (2016) Data Mining
of Wine Quality, ICT Innovations 2016, September 5-7, 2016, Ohrid,
Macedonia
Домашни списанија
–– Arsovski, Aleksandar and Mileva, Aleksandra (2015) Анализа на
процесот на сертификација на информациските системи на државните
органи во Република Македонија согласно Законот за електронско
управување. Yearbook of the Faculty of Computer Science, 4 (4). pp.
63-70. ISSN 1857- 8691
–– Zlatanovska, Biljana (2015) Анализа на однесувањето на едно
квадратно пресликување како дискретен динамички систем. Yearbook
of the Faculty of Computer Science, 4 (4). pp. 5-12. ISSN 1857- 8691.
–– Zlatanovska, Biljana and Kocaleva, Mirjana and Krstev, Aleksandar
and Zdravev, Zoran (2015) E - testing against classical testing in subject
Mathematics. Yearbook of the Faculty of Computer Science, 4 (4). pp.
29-32. ISSN 1857- 8691.
–– Б. Златановска „Динамика на линеарното пресликување f(x)=bx+c нa
R”, Сигма 105 издание, 2015
–– Milanovski,
Mise
and
Ivanovski,
Marjan
and
Krstev,
Aleksandar (2015) The tracking of parcels by RFID and GPS. Natural
Resources and Technologies, 9 (9). pp. 301-312. ISSN 185-6966.
–– Alili, Agron and Krstev, Boris and Trajkova, Sofce and Stoilov,
Zoran and Krstev, Aleksandar and Stamenov, Goran (2015) Disposed
biomass as a new origin for heat power – possibilities and
perspectives. Natural Resources and Technologies, 9 (9). pp. 233-244.
ISSN 185-6966.
–– Ivanovski, Marjan and Despodov, Zoran and Krstev, Boris and Krstev,
Aleksandar and Milanovski, Mise (2015) Logistics of passengers at the
domestic airports. Natural Resources and Technologies, 9 (9). pp. 313-
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328. ISSN 185-6966.
Alili, Agron and Krstev, Boris and Krstev, Aleksandar and Stamenov,
Goran and Stoilov, Zoran (2015) The hazardous medical waste – treatment
technologies, location and origin. Natural Resources and Technologies, 9
(9). pp. 279-284. ISSN 185-6966.
Milanovski,
Mise
and
Ivanovski,
Marjan
and
Krstev,
Aleksandar (2015) The tracking of parcels by RFID and GPS. Natural
Resources and Technologies, 9 (9). pp. 301-312. ISSN 185-6966.
Zoran Trifunov, Elena Karamazova Some random variables of continuous
type, Yearbook Faculty of computer science, Vol 4, No 4 (2015), ISSN:
1857 - 8691.
Delipetrev, B., & Pupinoska-Gogova, M. (2016). Е-учење апликација
по предметот информатика за учениците од VII оделение. YearbookFaculty of Computer Science, 4(4), pp. 13-21.
Boskov, M., Blazev, K., Delipetrev, B., Sholdov, T., & Aleksovski, G.
(2016). Сеизмичко истражување на геолошка средина со рефракциона
метода. Natural Resources and Technology, 9(9).
Delipetrev, B., Pupinoska Gogova, M., Kocaleva, M., & Stojanova, A.
(2016). E-learning application for the primary school students. A journal
for information technology, education development and teaching methods
of technical and natural sciences, 173-176.
Toshic, Z., Delipetrev, B., Delipetrev, M., Boshkov, M., & Sholdov, T.
(2016). Комплексна интерпретација помеѓу сеизмичка рефракција и
геоелектрично сондирање. Natural Resources and Technology, 9(9).
Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар

Р.бр Име и презиме

Зоран Утковски
Зоран Златев
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Звање

Област

вонреден
професор
асистент
докторанд

Теорија на информации и
комуникации
Програмски јазици и
технологии и Вештачка
интелигенција и системи
Математика-10900 и
Методика-50504
Информатика-11007 и
Програмски јазици и
технологии-21201
Алгоритми-11007
и Вештачка
интелигенција-11005

Татјана Атанасова
Пачемска
Благој Делипетрев

редовен
професор
вонреден
професор

Доне Стојанов

доцент

Избор/
реизбор

Годишен извештај

Игор Стојановиќ

вонреден
професор

Зоран Здравев

вонреден
професор

Наташа Стојковиќ

доцент

Информатика-11000
и Процесирање на
податоци-21206
Информатика-11000 и
Информациони системи и
програмирање-11002
Алгоритми и Симулација

Други активности
Печатење на информатор за Факултет за информатика за учебната
2014/2015 година.
Факултетот за информатика е коорганизатор на следниве
конференции:
–– International Conference Mathematics: Applied која се одржува во
Охрид, Република Македонија;
–– ICT Innovation, која се одржува во Охрид, Р. Македонија ;
–– Second International Workshop on Information Security, Assurance and
Reliability in the Cloud (WISARC), 6-9 December, 2016, Shangai, China.
Александра Милева
Посета на странци на единицата
–– Посета на Yunqing Xu од Нингбо Универзитетот во Р. Кина, во
периодот 18.8.2016 до 28.8.2016 г.
Патувања на вработени во странство
–– Посета на Нингбо Универзитетот во Р. Кина, во периодот 12.6.2016
до 21.6.2016 г.
–– Учество на состанокот и работилницата на COST акцијата IC1201:
Behavioural Types for Reliable Large-Scale Software Systems (BETTY)
во Валета, Малта, во периодот од 16.3.2016 до 18.3.2016 година.
Владо Гичев
Патувања на вработени во странство
–– Визитинг професор во учебната 2015/2016 година (25 септември
2015 – 25 јуни 2016) на: Градежен факултет на Middle East Technical
University (METU или оригинално ODTU) на кампусот во Северен
Кипар.
–– Middle East Technical University е рангиран на 85-то место според The
Times Higher Education World University Rankings за 2015 година.
–– https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2015/
world-ranking#!
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Александар Крстев
Патувања на вработени во странство
–– First workshop – iOERc – ERASMUS +, December 2015 in Sofia,
Bulgaria.
–– Second project meeting – iOERc – ERASMUS +, February 2016 in Sofia,
Bulgaria.
–– Third workshop – iOERc – ERASMUS +, September 2016 in Stip,
Macedonia.

––
––
––
––

Билјана Златановска
Учество на конгреси, семинари
VI Congress of Mathematicians of Macedonia, June 15-18, 2016 Ohrid,
Republic of Macedonia.
124th workshop European Study Group with Industry (ESGI) во Рим,
Италија, 29.8.2016 - 2.9.2016 г.
iOERc - Integrating E-Learning and Open Educational Resources into
Classroom, III-th workshop, Stip, R.Macedonia, 5-10.9.2016.
iOERc - Integrating E-Learning and Open Educational Resources into
Classroom, IV-th workshop, Sofija, Bugarija, 17-22.10.2016.

Посета на странци на единицата
–– Diana Nedelcheva PhD, Technical University of Varna – Bulgarian,
Erasmus +.
–– Rumen Marinov PhD, Technical University of Varna – Bulgarian,
Erasmus +.

––
––
––
––
––

Душан Биков
Учество на конгреси, семинари:
Национален семинар по теорија на кодирање „Стефан Додунеков”
организиран од ИМИ-БАН во Чифлик, Р. Бугарија 19-22 ноември
2015 г.
Участие в 6th Bar-Ilan Winter School on Cryptography, организирана
от Bar-Ilan University и COST Action IC1306, Ramat-Gan, Israel, 4-7
January, 2016.
Учество на работилницата 115th Study Group with industry January
25 - 29, 2016 Barcelona, Spain.  
Учество на конфенцијата Fifteenth International Workshop on
Algebraic and Combinatorial Coding Theory, June 18-24, 2016, Albena,
Bulgaria
Учество на работилницата 124th Study Group with industry 29.09 –
02.10, 2016 Rome, Italy.  

Патувања во странство:
–– Бугарија (19 – 22 ноември) поради учество Национален семинар по
теорија на кодирање „Стефан Додунеков”.
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–– Израел (4-8 јануари) поради учество на 6th Bar-Ilan Winter School on
Cryptography.
–– Шпанија (25-29 јануари) поради учество на 115th Study Group with
industry.
–– Бугарија (18-27 јуни) поради присуство на Fifteenth International
Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory.
–– Италија (29.9-2.11) поради учество на 124th Study Group with industry.
Елена Карамазова
Учество на меѓународни конференции
–– Учество на меѓународна конференција:Interantional Conference
Mathematics: Applied, August 21-24, 2016 Ohrid, Republic of Macedonia.
–– Учество на меѓународна конференција: ITRO 2016, June 2016,
Zrenjanin, Serbia.
Мартин Лукаревски
Учество на меѓународни конференции
–– Меѓународната конференција Thermodynamics in the Quantum
Regime, February 21 - 24, Malta.
–– Меѓународна конференција “7 European Congress of Mathematics”,
July 18-22, 2016, Berlin.
Учество на когреси, семинари, школи         
–– Школа Mixed Integer Nonlinear Programming and Applications, April
5 - 8, Paris.
–– 6. Конгрес на математичарите во Македонија, јуни 15-18, Охрид.
Други активности
–– Водач на македонската репрезентација на 33. Балканска математичка
олимпијада, BMO 33. 2016 во Тирана.
–– Член на комисија за организација на натпреварите по математика за
учениците од средното образование 2015/2016 г.

––
––
––
––

Мирјана Коцалева
Учество на конгреси семинари:
Учество на работилницата 124th Study Group with industry (ESGI
2016) во Рим, Италија, август 29 - 2септември 2016.
Учество на конференцијата ITRO во Зрењанин, Србија 10 јуни 2016.
Учество во летна школа 2nd Summer School on Integrating Vision &
Language: Deep Learning во Малта, 21-24 март 2016.
iOERc - Integrating E-Learning and Open Educational Resources into
Classroom, III-th workshop, Stip, R.Macedonia, 5-10.9.2016.
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Патувања во странство:
–– Рим (август 29 – 2 септември) поради учество на 124th Study Group
with industry (ESGI 2016)
–– Србија (10 јуни 2016) поради учество на конференцијата ITRO.
–– Малта (21-24 март 2016) поради учество во летна школа.
Наташа Коцеска
Патување во странство:
–– Учество на работилница за COST акцијата IC1105 “3D content creation,
coding and transmission over future media networks (3D-ConTourNet)”,
во периодот 9-13.11.2015, во Љубљана, Словенија.
–– Престој на Електротехнички факултет на Универзитетот во Љубљана
во периодот 10.1.2016-12.2.2016 г.
–– Учество на симпозиум за ургентна медицина, во периодот 7-10 јуни
2016 г., во Порторож, Словенија.
Сашо Коцески
Патување во странство:
–– Учество на работилница за COST акцијата IC1105 “3D content creation,
coding and transmission over future media networks (3D-ConTourNet)”,
во периодот 9-13.11.2015 г, во Љубљана, Словенија.
–– Престој на Факултетот за компјутерски науки на Универзитетот во
Адис Абеба, Етиопија во периодот 13.1.2016-15.2.2016 г.
Александра Стојанова
Учество на конгреси, семинари:
–– Учество на работилницата 115th Study Group with industry 25-29
јануари, 2016 Барселона Шпанија.  
–– Учество на работилницата 124th Study Group with industry (ESGI
2016) во Рим, Италија, август 29 – 2 септември 2016 г.
Патувања во странство:
–– Шпанија (25-31 јануари) поради учество на 115th Study Group with
industry.
–– Италија (29 август - 2 септември) поради учество на 124th Study
Group with industry.
–– Марија Митева
–– Учество на меѓународната конференција Mathematics: Applied 2016
која се одржа во периодот 21-24 август 2016 година во Охрид, Р.
Македонија, со презентација со наслов „Some Results on Colombeau
products of distributions“.
Благој Делипетрев
–– Член на жирито на Хакатонот за најдобра студентска апликација на
Универзитетот „Гоце Делчев“, Факултет за информатика, одржан на
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10-12 ноември, Штип, Република Македонија.
–– Член на жирито на Google future Хакатон, одржан 25 февруари
2016 на Тетовскиот универзитет, Факултет за информатика, Тетово,
Република Македонија.
–– Патување во Соренто, Италија од 24-26 октомври 2016 г. за учество
и презентација на конференцијата BigSkyEarth, “A new generation of
scientists in the age of interdisciplinarity”.
–– Патување во Париз од 7-13 септември 2016 г. на состанокот во at IGN
(L’information grandeur nature) за аплицирање на заеднички проекти.
–– Патување во Букурешт, Романија, од 4-6 јули 2016 г. на workshop
каде што ќе се дискутираат темите за аплицирање на заеднички
преокт во European Training Network.
–– Патување во Варна, Бугарија од 23 – 28 мај, преку Ерасмус+ Teaching
staff mobility. Соработка со Техничкиот универзитет во Варна.
–– Патување во Лисабон, Португалија од 18 – 21 мај 2016 г. за соработка
за аплицирање на NATO SFP проектот “Decision support system for
water resources management in the R Macedonia”.
–– Патување во Лион, Франција од 18 – 22.10.2015 г. за соработка околу
аплицирање на заеднички проекти.
Лимонка Лазарова
–– Учество на меѓународната конференција Mathematics: Applied, Ohrid,
21-24 August, 2016.
Јасмина Вета Буралиева
–– Учество на меѓународна конференција: ITRO 2016, 9-10 јуни 2016,
Zrenjanin Srbija.
–– Учество на меѓународна работилница: DAAD intensitive course, “New
aspects of time- frequency analysis involving Frechet frames, 28.9-3.10,
Novi Sad, Srbija.
–– Учество на меѓународна работилница во склоп на Конгрес на
математичари: “International workshop of generalized functions and
Pseudo-differential operators”, 15-18 juni, Ohrid 2016, Macedonia.
Зоран Утковски
–– Научноистражувачки престој на Универзитетот Карлос Трети во
Мадрид, март-септември 2016 г.
–– Покането предавање: Универзитет „Карлос Трети“, Мадрид,
септември 2016.
Зоран Здравев
Патувања во странство:
–– Софија, Бугарија, 4-6 февруари 2016 г., проект Integrating E-Learning
and Open Educational Resources into Classroomн – iOERc, Project

489

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

management meeting.
–– Финспанг, Шведска, 21-28 март 2016 г., проект Integrating E-Learning
and Open Educational Resources into Classroomн – iOERc, Workshop.
–– Хања, Крит, Грција, 3-6 април 2016, проект Developing OER and
Blended Modules for Agriculture and Rural Development – OER-arD,
Project management meeting.
–– Пловдив, Бугарија, 11-15 април 2016 г., проект Developing OER and
Blended Modules for Agriculture and Rural Development – OER-arD,
Workshop.
–– Пловдив, Бугарија, 16-20 мај 2016, проект Developing OER and
Blended Modules for Agriculture and Rural Development – OER-arD,
Workshop.
–– Пловдив, Бугарија, 26-28 септември 2016, проект Developing OER
and Blended Modules for Agriculture and Rural Development – OERarD, Project management meeting.
–– Хања, Крит, Грција, 3-7 октомври 2016 г., проект Developing OER
and Blended Modules for Agriculture and Rural Development – OERarD, Workshop.
–– Софија, Бугарија, 17-22 октомври 2016 г., проект Integrating
E-Learning and Open Educational Resources into Classroomн – iOERc,
Workshop.
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ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Вовед
Декан, проф. д-р Винета Сребренкоска
(избран на 113-та седница на Универзитетски сенат, одржана на
15.9.2015 година)
Структура
Број на вработени - наставници, соработници, административен кадар
Наставници
Реден
број
1
2
3
4
5
6

Презиме и име
Сребренкоска Винета
Димески Димко
Блажев Крсто
Мојсов Киро
Јаневски Ацо
Андроников Дарко

Звање
Вон. проф.
Вон. проф.
Ред. проф.
Доцент
Доцент
Доцент

Во редовен
работен
однос
X
X
X
X
X
Х

Со договор за
ангажирање

Наставници од друга единица на УГД или друг универзитет
Реден
број

Презиме и име

1
2
3
4

Делипетров Марјан
Крстев Александар
Деспот Катерина
Петров Христо

5

Атанасова-Пачемска
Татјана
Ристеска Светлана

6
7
8
9
10

Иванова-Петропулос
Виолета
ДимитријеваКузманоска Ванѓа
Ефремов Јордан
Илиева Фиданка

Звање
Доцент
Доцент
Вон. проф.
Редовен
проф.
Вон. проф.

Во редовен
работен
однос
X
X
X
X

Вон. проф.
Вон. проф.

X

Доцент

X

Доцент
Вонреден
проф.

X
X

Со договор за
ангажирање

Визитинг
професор
Вонорарен
професор
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Соработници и лаборанти

Реден
број
1
2
3
4
5

Презиме и име

Ристеска Александра
Жежова Силвана
ГоломеоваЛонгурова Сашка
Ристески Сања
Јордева Соња

Администрација

Реден
број
1
2
3
4

Презиме и име

Павлова Елвира
Веселиновски
Марјан
Божинова Благица
Ристов Марјан

Звање
Асистентдокторанд
Асистентдокторанд
Асистентдокторанд
Асистентдокторанд
Асистентдокторанд
Звање

Тех.
секретар
Економ

Во редовен
работен
однос
X

Со договор за
ангажирање

X
X
X
X

Во редовен
работен
однос
X

Хигиеничар
Секретар

Со договор за
ангажирање

X
X
X

Катедри
Катедри во состав на факултетот се:
–– Катерда за текстилно и органско инженерство
–– Катедра за инженерство на материјали
–– Катедра за хемиско инженерство и регулација и управување со
технолошки процеси
–– Катедра за конфекционирање и управување со конфекциски процеси
–– Катедра за дизајнирање на текстил и облека
Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
39-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
26.10.2015 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 38-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 21.9.2015 година.
–– Донесување Одлука за определување на
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Наставно-научен совет на Технолошко-технички факултет за зимски
семестар, учебната 2015/2016 година.
Донесување Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата
на деканот на Технолошко-технички факултет за учебната 2014/2015
година.
Донесување Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност на Технолошко-технички факултет за
календарската 2016 година.
Донесување Одлука за разрешување на член на Одборот за соработка
и доверба со јавноста на Технолошко-технички факултет.
Донесување Одлука за избор на член на Одборот за соработка и
доверба со јавноста на Технолошко-технички факултет.
Донесување Одлука за ангажираност на наставник по предметот
Спорт и рекреација во зимски семестар за учебната 2015/2016 год.
на Технолошко-технички факултет, дисперзирани студии во Прилеп.
Донесување Одлука за ангажирање на волонтер за потребите на
реализација на наставата на студиските програми на Технолошкотехнички факултет.
Донесување Одлука за продолжување на рокот на студирање по
Барање бр. 1002-81/89 од 22.9.2015 година од студентот Елвира
Павлова 2242, на втор циклус студии.
Донесување Одлука за продолжување на рокот на студирање по
Барање бр. 1002-81/133 од 30.9.2015 година од студентот Марина
Димитријева- Мастев 2243, на втор циклус студии.
Донесување Одлука за продолжување на рокот на студирање по
Барање бр. 1002-81/166 од 14.10.2015 година од студентот Билјана
Поп Методиева 2241, на втор циклус студии.
Донесување Одлука за продолжување на рокот на студирање по
Барање бр. 1002-81/167 од 14.10.2015 година од студентот Симона
Насева 2246, на втор циклус студии.
Донесување Одлука по Барање број 1005-27/39 од 1.10.2015 година
од кандидатот Дарко Златков за враќање на средства за упис на
факултет.
Донесување Одлука по Барање бр. 1005-17/18 од 29.9.2015 година
за признавање на испити на студентот Сања Јосифовска со број на
индекс 18568.
Донесување Одлука по Барање бр. 1005-17/19 од 5.10.2015 година
за признавање на испити на студентот Биљана Петкоска со број на
индекс 18527.
Донесување Одлука по Барање бр. 1005-17/20 од 05.10.2015 година
за признавање на испити на студентот Сузана Рогач со број на индекс
18525.
Донесување Одлука по Барање бр. 1005-17/21 од 19.10.2015 година
за признавање на испити на студентот Ангела Талеска со број на
индекс 18558.
Донесување Одлука по Барање бр. 1005-17/22 од 22.10.2015 година
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––
––
––
––
––
––
––

за признавање на испити на студентот Емел Алиова со број на индекс
18432.
Донесување Одлука за формирање комисија за затворање на пријава
предметот Шпански јазик 1 по Барање бр. 1005-27/40 од 20.10.2015
година на студентот Наталија Петрова 18222.
Донесување Одлука по Барање бр. 1005-23/4 од 21.10.2015 година
за промена на статус од редовен во вонреден од студентот Сања
Јосифовска со број на индекс 18568.
Донесување Одлука по Барање бр. 1005-23/5 од 26.10.2015 година
за промена на статус од редовен во вонреден од студентот Рубинчо
Седлоски со број на индекс 18448.
Донесување Одлука по Барање бр. 1005-23/6 од 26.10.2015 година
за промена на статус од редовен во вонреден од студентот Роберт
Поповски со број на индекс 18503.
Донесување Одлука по Барање бр. 1005-23/7 од 26.10.2015 година
за промена на статус од редовен во вонреден од студентот Михаил
Чавлески со број на индекс 18381.
Донесување одлука за формирање комисии за реализација на
по предмети (внесување на поени од предиспитни активности/
оценување).
Барања од вработени.

Одлуки
–– Одлука за определување на бројот на членови на Наставно-научен
совет на Технолошко-технички факултет за зимски семестар,
учебната 2015/2016 година.
–– Одлука за усвојување на годишен извештај за работата на деканот на
Технолошко-технички факултет за учебната 2014/2015 година.
–– Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и програма
за издавачка дејност на Технолошко-технички факултет за
календарската 2016 година.
–– Одлука за разрешување на член на Одборот за соработка и доверба со
јавноста на Технолошко-технички факултет.
–– Одлука за избор на член на Одборот за соработка и доверба со
јавноста на Технолошко-технички факултет.
–– Одлука за ангажираност на наставник по предметот Спорт и рекреација
во зимски семестар за учебната 2015/2016 на Технолошко-технички
факултет, дисперзирани студии во Прилеп.
–– Одлука за ангажирање на волонтер за потребите на реализација
на наставата на студиските програми на Технолошко-техничкиот
факултет.
–– Одлука за продолжување на рокот на студирање за студентот Елвира
Павлова 2242, на втор циклус студии.
–– Одлука за продолжување на рокот на студирање за студентот Марина
Димитријева-Мастев 2243, на втор циклус студии.
–– Одлука за продолжување на рокот на студирање за студентот Билјана
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Поп Методиева 2241, на втор циклус студии.
–– Одлука за продолжување на рокот на студирање за студентот Симона
Насева 2246, на втор циклус студии.
–– Одлука за кандидатот Дарко Златков за враќање на средства за упис
на факултет.
–– Одлука за признавање на испити на студентот Сања Јосифовска со
број на индекс 18568.
–– Одлука за признавање на испити на студентот Биљана Петкоска со
број на индекс 18527.
–– Одлука по Барање за признавање на испити на студентот Сузана
Рогач со број на индекс 18525.
–– Одлука за признавање на испити на студентот Ангела Талеска со
број на индекс 18558.
–– Одлука за признавање на испити на студентот Емел Алиова со број
на индекс 18432.
–– Одлука за формирање комисија за затворање на пријава предметот
Шпански јазик 1 за студентот Наталија Петрова 18222.
–– Одлука за промена на статус од редовен во вонреден од студентот
Сања Јосифовска со број на индекс 18568.
–– Одлука за промена на статус од редовен во вонреден од студентот
Рубинчо Седлоски со број на индекс 18448.
–– Одлука за промена на статус од редовен во вонреден од студентот
Роберт Поповски со број на индекс 18503.
–– Одлука за промена на статус од редовен во вонреден од студентот
Михаил Чавлески со број на индекс 18381.
–– Одлука за формирање комисии за реализација на по предмети
(внесување на поени од предиспитни активности/оценување).
40-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
1.12.2015 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 39-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 26.10.2015
година.
–– Донесување на оОдлука за прифаќање на рецензијата на ракописот
„Операции на пренос на маса“ од авторот доц. д-р Дарко Андроников
и коавторот м-р Соња Јордева од Универзитетски билтен број 157 од
2.11.2015 година.
–– Донесување на Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот
„Операции на пренос на маса - практикум“ од авторот доц. д-р Дарко
Андроников и коавторот м-р Соња Јордева од Универзитетски билтен
број 157 од 02.11.2015 година.
–– Донесување Одлука по Барање број 1005-27/42 од 16.11.2015 година
од студентот Марија Ананијева 18145 за враќање на средства.
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–– Донесување Одлука по Барање бр. 1005-27/41 од 5.11.2015 година за
активирање на студии по прекин на студентот Дафа Мишова со број
на индекс 1877.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка
на дипломски труд од студентот Наталија Крстова со број на индекс
18175.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на
дипломски труд од студентот Мелита Поп Антоска со број на индекс
18195.
–– Барања од вработени.
–– Разно.
Одлуки
–– Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот „Операции на
пренос на маса“ од авторот доц. д-р Дарко Андроников и коавторот
м-р Соња Јордева.
–– Одлука за прифаќање на рецензијата на ракописот „Операции на
пренос на маса - практикум“ од авторот доц. д-р Дарко Андроников и
коавторот м-р Соња Јордева.
–– Одлука за враќање на средства на студентот Марија Ананијева 18145.
–– Одлука за активирање на студии по прекин на студентот Дафа
Мишова со број на индекс 1877.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Наталија Крстова со број на индекс 18175.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за изработка на дипломски
труд од студентот Мелита Поп Антоска со број на индекс 18195.
41-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
10.2.2016 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 40-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 1.12.2015 година.
–– Донесување Одлука за определување на бројот на членовите на
Наставно-научен совет на Технолошко-техничкиот факултет за
летен семестар, учебната 2015/2016 год.
–– Донесување Oдлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Технолошко-техничкиот
факултет за 2015 година.
–– Донесување Oдлука за измена и дополнување на Одлуката бр. 230268/3 од 2.6.2015 год. за ангажираност на наставничкиот кадар за
зимски/ летен семестар за учебната 2015/2016 година.
–– Донесување Одлука за формирање на работни групи за изработка на
елаборати за студиски програми на прв циклус студии и втор циклус
студии.
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–– Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на насловен
доцент на Технолошко-технички факултет од научноистражувачко
подрачје- техничко-технолошки науки, научноистражувачко поле текстилна технологија (223), наставно-научна област - дизајнирање
на текстил и облека (22304).
–– Донесување Одлука за признавање на испити по Барање број 100517/1 од 1.2.2016 година од студентот Емилија Ордева со број на
индекс 18584.
–– Донесување Одлука за промена на статус на студент по Барање број
1005-23/1 од 1.2.2016 година од студентот Наташа Илиеска со број
на индекс 18480.
–– Донесување Одлука за промена на статус на студент по Барање број
1005-23/2 од 4.2.2016 година од студентот Ангела Трајкоска со број
на индекс 18439.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Зоран Сребреновски со број на индекс 18101.
–– Донесување Одлука за активирање на студии по прекин по Барање
број 1005-27/1 од 9.2.2016 година од студентот Илија Накашев со
број на индекс 1878.
–– Барања од вработени.
–– Разно.
Одлуки
–– Одлука за определување на бројот на членовите на Наставно-научен
совет на Технолошко-техничкиот факултет за летен семестар,
учебната 2015/2016 год.
–– Oдлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Технолошко-техничкиот факултет за 2015
година.
–– Oдлука за измена и дополнување на Одлуката бр. 2302-68/3 од
2.6.2015 год. за ангажираност на наставничкиот кадар за зимски/
летен семестар за учебната 2015/2016 година.
–– Одлука за формирање на работни групи за изработка на елаборати за
студиски програми на прв циклус студии и втор циклус студии.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на насловен доцент на
Технолошко-технички факултет од научноистражувачко подрачје техничко технолошки науки, научноистражувачко поле- текстилна
технологија (223), наставно-научна област - дизајнирање на текстил
и облека (22304).
–– Одлука за неусвојување на Барањето од студентот Емилија Ордева со
број на индекс 18584.
–– Одлука за промена на статус на студент за студентот Наташа Илиеска
со број на индекс 18480.
–– Одлука за промена на статус на студент за студентот Ангела Трајкоска
со број на индекс 18439.
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–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд за
студентот Зоран Сребреновски со број на индекс 18101.
–– Одлука за активирање на студии по прекин за студентот Илија
Накашев со број на индекс 1878.
42-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
14.3.2016 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 41-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 10.2.2016 година.
–– Донесување Одлука за број на студенти кои се запишуваат на прв
циклус студии во учебната 2016/2017 година на Технолошкотехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
–– Донесување Одлука за број на студенти кои се запишуваат на
втор циклус студии во учебната 2016/2017 година на Технолошкотехнички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
–– Донесување Одлука за бројот на студенти кои се запишуваат на трет
циклус студии – докторски студии за учебната 2016/2017 година.
–– Донесување предлог-одлука за промена на партиципацијата во
државна квота на Технолошко-технички факултет во Пробиштип.
–– Донесување Одлука за утврдување на предлог за кандидат за избор
на претседател на Собранието на Институтот за стандардизација на
Р.Македонија.
–– Донесување Одлука за утврдување на предлог за кандидат за
избор на заменик - претседател на Собранието на Институтот за
стандардизација на Р. Македонија.
–– Донесување Одлука за утврдување на предлог за кандидат за
именување на член на Советот на Институтот за стандардизација на
Р.Македонија.
–– Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
тајно гласање за избор на членови на комисија за спроведување на
самоевалуација.
–– Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
самоевалуација на Технолошко-технички факултет, за периодот од
2013 до 2015.
–– Донесување Одлука за издавање на е-практикум со наслов „Практикум
по механичка текстилна технологија“ од авторите м-р Соња Јордева
и м-р Силвана Жежова.
–– Донесување одлука за рецензенти за издавање на е-практикум со
наслов „Практикум по механичка текстилна технологија“ од авторите
м-р Соња Јордева и м-р Силвана Жежова.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Ана Гоцевска со број на индекс 18180.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
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труд од студентот Ивица Димитров со број на индекс 18272.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Пена Манева со број на индекс 18248.
–– Донесување Одлука за враќање на погрешно уплатени средства по
Барање број 1003-84/1 од 15.2.2016 година од студентот Златко
Соколоски со број на индекс 3247.
–– Донесување Одлука за враќање на погрешно уплатени средства по
Барање број 1003-84/2 од 15.2.2016 година од студентот Билјана
Костадиноска со број на индекс 3245.
–– Донесување Одлука за враќање на погрешно уплатени средства
по Барање број 1003-84/3 од 15.2.2016 година од студентот Дијана
Цветкоска со број на индекс 3246.
–– Донесување Одлука за промена на тема и ментор за завршен испит по
Барање број 1005-19/1 од 2.3.2016 година од Дафа Мишова со број
на индекс 1877.
–– Донесување на Одлука за мирување на студиите по Барање бр.100522/1 од 14.3.2016 година од студентот Михаил Чавлески со број на
индекс 18381.
–– Барања од вработени.
–– Разно
–– Презенатција на Технолошко-технички факултет во средните
училишта;
–– Подготовка на елаборати за студиски програми на Технолошкотехнички факултет.
Одлуки
–– Одлука за број на студенти кои се запишуваат на прв циклус студии
во учебната 2016/2017 година на Технолошко-технички факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
–– Одлука за број на студенти кои се запишуваат на втор циклус студии
во учебната 2016/2017 година на Технолошко-технички факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
–– Одлука за бројот на студенти кои се запишуваат на трет циклус
студии – докторски студии за учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за утврдување на предлог за кандидат за избор на претседател
на Собранието на Институтот за стандардизација на Р.Македонија.
–– Одлука за утврдување на предлог за кандидат за избор на заменикпретседател на Собранието на Институтот за стандардизација на Р.
Македонија.
–– Одлука за утврдување на предлог за кандидат за именување на член
на Советот на Институтот за стандардизација на Р.Македонија.
–– Одлука за формирање на комисија за спроведување на тајно гласања
за избор на членови на комисија за спроведување на самоевалуација.
–– Одлука за формирање на комисија за спроведување на самоевалуација
на Технолошко-технички факултет, за периодот од 2013-2015.
–– Одлука за издавање на е-практикум со наслов „Практикум по
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––
––
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механичка текстилна технологија“ од авторите м-р Соња Јордева и
м-р Силвана Жежова.
Одлука за рецензенти за издавање на е-практикум со наслов
„Практикум по механичка текстилна технологија“ од авторите м-р
Соња Јордева и м-р Силвана Жежова.
Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Ана Гоцевска со број на индекс 18180.
Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Ивица Димитров со број на индекс 18272.
Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Пена Манева со број на индекс 18248.
Одлука за враќање на погрешно уплатени средства за студентот
Златко Соколоски со број на индекс 3247.
Одлука за враќање на погрешно уплатени средства за студентот
Билјана Костадиноска со број на индекс 3245.
Одлука за враќање на погрешно уплатени средства за студентот
Дијана Цветкоска со број на индекс 3246.
Одлука за промена на тема и ментор за завршен испит за Дафа
Мишова со број на индекс 1877.
Одлука за мирување на студиите за студентот Михаил Чавлески со
број на индекс 18381.
Одлука за отсуство на проф. д-р Винета Сребренкоска во Љубљана,
Словенија.
Одлука за отсуство на проф. д-р Винета Сребренкоска во Техничкиот
универзитет во Лодз, Полска.

43-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
30.3.2016 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 42-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 14.3.2016 година.
–– Донесување Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на
студиската програма Технологија на текстил и облека на прв циклус
студии.
–– Донесување Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација
на студиската програма Дизајн на текстил и облека на прв циклус
студии.
–– Донесување Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација
на студиската програма Технологија на материјали на прв циклус
студии.
–– Донесување на Одлука активирање на студиите по прекин по Барање
бр.1005-27/2 од 23.3.2016 година од студентот Ивана Максимова со
број на индекс 18142.
–– Барања од вработени.
–– Разно.
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Одлуки
–– Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на студиската
програма Технологија на текстил и облека на прв циклус студии.
–– Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на студиската
програма Дизајн на текстил и облека на прв циклус студии.
–– Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на студиската
програма Технологија на материјали на прв циклус студии.
–– Одлука активирање на студиите по прекин за студентот Ивана
Максимова со број на индекс 18142.
44-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
18.4.2016 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 43-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 30.3.2016 година.
–– Донесување Одлука за избор на член од редот на студентите во
Одборот за соработка и доверба со јавноста на Технолошко-технички
факултет.
–– Донесување Одлука за преземање на обврски по предметот
Биоматеријали во 4-ти семестар за студиската програма Нови
технологии и материјали- Пробиштип 2012/2013.
–– Донесување Одлука за усвојување на рецензија на ракописот
„Практикум по механичка текстилна технологија“ од Универзитетски
билтен бр.166 од 1.4.2016 година.
–– Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор на еден наставник во насловно звање насловен
доцент за наставно-научна област дизајнирање на текстил и облека
(Конкурсот е објавен на 25.3.2016 година во „Нова Македонија“ и
„Коха“).
–– Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во насловно звање насловен доцент за наставнонаучна област дизајнирање на текстил и облека.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за завршен
испит од студентот Дафа Мишова со број на индекс 1877.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Адријана Панова со број на индекс 18316.
–– Барања од вработени.
–– Разно.
Одлуки
–– Одлука за избор на член од редот на студентите во Одборот за
соработка и доверба со јавноста на Технолошко-технички факултет.
–– Одлука за преземање на обврски по предметот Биоматеријали во 4-ти
семестар за студиската програма Нови технологии и материјали-
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Пробиштип 2012/2013.
–– Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Практикум по
механичка текстилна технологија“ од Универзитетски билтен бр.166
од 1.4.2016 година.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за завршен испит од
студентот Дафа Мишова со број на индекс 1877.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Адријана Панова со број на индекс 18316
45-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
4.5.2016 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 44-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 18.4.2016
година.
–– 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 2016/2017 година на Технолошкотехничкиот факултет за I, II, III уписен рок.
–– Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на студенти на универзитетски академски студии на
втор циклус студии за учебната 2016/2017 година на Технолошкотехнички факултет.
–– Донесување Одлука за ангажираност на наставничкиот и
соработничкиот кадар на Технолошко-технички факултет на прв
циклус студии за зимски/летен семестар за учебната 2016/2017
година.
–– Донесување Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на
Технолошко-технички факултет на втор циклус студии за зимски/
летен семестар за учебната 2016/2017 година.
–– Донесување Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на
Технолошко-технички факултет на трет циклус студии за учебната
2016/2017 година.
–– Барања од вработени.
–– Разно.
Одлуки
–– 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 2016/2017 година на Технолошко-техничкиот факултет за
I, II, III уписен рок.
–– Одлука за формирање на конкурсна комисија за запишување на
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студенти на универзитетски академски студии на втор циклус на
студии за учебната 2016/2017 година на Технолошко-технички
факултет.
Одлука за ангажираност на наставничкиот и соработничкиот кадар
на Технолошко-технички факултет на прв циклус студии за зимски/
летен семестар за учебната 2016/2017 година.
Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на Технолошкотехнички факултет на втор циклус студии за зимски/летен семестар
за учебната 2016/2017 година.
Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на Технолошкотехнички факултет на трет циклус студии за учебната 2016/2017
година.
Одлука за одобрување на службено отсуство на проф. д-р Винета
Сребренкоска во Veszprem, Унгарија.
Одлука за одобрување на средства за превоз на студенти под
менторство на Ванѓа Димитријева-Кузманоска.
Одлука за одобрување на средства за превоз на студенти под
менторство на Ванѓа Димитријева- Кузманоска.

46-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
8.6.2016 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 45-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 4.5.2016 година.
–– Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурс кои ги исполнуваат условите за избор на еден наставник во
насловно звање - насловен доцент за научноистражувачко подрачје техничко-технолошки науки, научноистражувачко поле - текстилна
технологија (223), наставно-научна област - дизајнирање на текстил
и облека (22304).
–– Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден наставник во насловно звање - насловен доцент за
научно истражувачко подрачје - техничко-технолошки науки,
научноистражувачко поле - текстилна технологија (223), наставнонаучна област - дизајнирање на текстил и облека (22304).
–– Донесување Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на
студиската програма Технологија и дизајн на текстил на втор циклус
студии.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Ивана Атанасова со број на индекс 18334.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Даниела Маџовска со број на индекс 18185.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Ана Ѓорѓева со број на индекс 18174.
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–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за завршен
испит од студентот Тања Николова со број на индекс 18386.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за завршен
испит од студентот Марија Глигорова со број на индекс 18387.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Елена Арсова со број на индекс 18188.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Далиборка Ананиева со број на индекс 18292.
–– Барања од вработени.
–– Разно.
Одлуки
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс кои ги
исполнуваат условите за избор на еден наставник во насловно звање
- насловен доцент за наставно-научна област дизајнирање на текстил
и облека (22304).
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во насловно звање - насловен доцент за наставно-научна
област дизајнирање на текстил и облека (22304).
–– Одлука за усвојување на Елаборатот за акредитација на студиската
програма Технологија и дизајн на текстил на втор циклус студии.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Ивана Атанасова со број на индекс 18334.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Даниела Маџовска со број на индекс 18185.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Ана Ѓорѓева со број на индекс 18174.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за завршен испит од
студентот Тања Николова со број на индекс 18386.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за завршен испит од
студентот Марија Глигорова со број на индекс 18387.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Елена Арсова со број на индекс 18188.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Далиборка Ананиева со број на индекс 18292.
–– Одлука за службено отсуство за проф. д-р Винета Сребренкоска во
Данска.
–– Одлука за службено отсуство за проф. д-р Крсто Блажев во Р.
Бугарија.
47-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
16.8.2016 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 46-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 8.6.2016 година.
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–– Донесување Одлука за покренување постапка за распишување
на конкурс за избор на еден наставник во сите звања за
научноистражувачко подрачје- техничко-технолошки науки,
научноистражувачко поле - хемиска технологија (210), наставнонаучна област - органска хемиска технологија (21011).
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Тања Стоилкова-Ѓоргиева со број на индекс 18409.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Драгана Ромовска со број на индекс 18293.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Викторија Јовановска со број на индекс 18310.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Ивана Личнова со број на индекс 18280.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Симона Златева со број на индекс 18291.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Даниела Кузманова со број на индекс 1866.
–– Донесување Одлука за активирање на студии по прекин, по Барање
на студентот Иван Гицов број 1005-27/3 од 15.8.2016 година.
–– Донесување Одлука за активирање на студии по прекин, по Барање
на студентот Мартин Костадинов број 1005-27/4 од 16.8.2016 година.
–– Барања од вработени.
–– Барање за превоз на студенти од ТТФ за учество на манифестацијата
„Недела на спортот и културата“ во Пробиштип;
–– Барање за отсуство од д-р Соња Јордева, поради учество на конгрес
во Охрид, Р. Македонија.
–– Разно.
Одлуки
–– Одлука за покренување постапка за распишување на конкурс за избор
на еден наставник во сите звања за научноистражувачко подрачје –
техничко-технолошки науки, научноистражувачко поле - хемиска
технологија (210), наставно-научна област - органска хемиска
технологија (21011).
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд за
студентот Тања Стоилкова-Ѓоргиева со број на индекс 18409.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд за
студентот Драгана Ромовска со број на индекс 18293.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд за
студентот Викторија Јовановска со број на индекс 18310.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд за
студентот Ивана Личнова со број на индекс 18280.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд за
студентот Симона Златева со број на индекс 18291.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд за
студентот Даниела Кузманова со број на индекс 1866.
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–– Одлука за активирање на студии по прекин, за студентот Иван Гицов
–– Одлука за активирање на студии по прекин, за студентот Мартин
Костадинов.
–– Предлог-одлука за одобрување превоз на студенти од ТТФ за учество
на манифестацијата „Недела на спортот и културата“ во Пробиштип.
–– Одлука за отсуство од д-р Соња Јордева, поради учество на конгрес
во Охрид, Р. Македонија.
4.10. 48-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана
на 19.9.2016 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 47-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 16.8.2016
година.
–– Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурс кои ги исполнуваат условите за избор на еден наставник во
сите звања за научноистражувачко подрачје – техничко-технолошки
науки, научноистражувачко поле - хемиска технологија (210),
наставно-научна област - органска хемиска технологија (21011).
–– Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите звања за научноистражувачко подрачје –
техничко-технолошки науки, научноистражувачко поле - хемиска
технологија (210), наставно-научна област - органска хемиска
технологија (21011).
–– Донесување Одлука за избор на наставник во насловно звањенасловен доцент во наставно-научна област дизајнирање на текстил и
облека од Универзитетски билтен број 174 од 1.9.2016 година.
–– Донесување Одлука за покренување постапка за распишување на
конкурс за избор на еден наставник во сите звања за научноистражувачко
подрачје техничко-технолошки науки, научноистражувачко поле
- текстилна технологија (223), наставно-научна област - текстилно
механичко инженерство (22301) и технологија на облека (22303).
–– Донесување Одлука за покренување постапка за распишување
на конкурс за избор на еден наставник во сите звања за
научноистражувачко подрачје – техничко-технолошки науки,
научноистражувачко поле - текстилна технологија (223), наставнонаучна област - дизајнирање на текстил и облека (22304).
–– Донесување Одлука за покренување постапка за распишување на
конкурс за избор на еден асистент-докторанд за научноистражувачко
подрачје – техничко-технолошки науки, научноистражувачко поле
- текстилна технологија (223), научна област - хемија на текстилот
(22302).
–– Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.
2303-56/4 од 5.5.2016 година за ангажираност на наставниот и

506

Годишен извештај

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

––

соработничкиот кадар во зимскиот/летниот семестар, учебната
2016/2017 година, за прв циклус на универзитетски академски студии.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Иван Златков со број на индекс 18302.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Стефанија Златева со број на индекс 18288.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Јованка Јованова со број на индекс 18287.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Делфина Георгиева со број на индекс 18301.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Анкица Манасиева со број на индекс 18327.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Бобан Петрушев со број на индекс 18150.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Љубица Тасева со број на индекс 18282.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Ангела Богданова со број на индекс 18281.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Катерина Велкоска со број на индекс 18311.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Јорданчо Џамов со број на индекс 18279.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Елена Николова со број на индекс 18284.
Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Симона Ситновска со број на индекс 18285.
Донесување Одлука за промена на статус од редовен во вонреден, по
Барање на студентот Даница Петрова број 1005-23/3 од 30.8.2016
година.
Донесување Одлука за промена на статус од редовен во вонреден, по
Барање на студентот Симона Мушева број 1005-23/5 од 14.9.2016
година.
Донесување Одлука за промена на статус од редовен во вонреден, по
Барање на студентот Мирјана Габроска број 1005-23/4 од 7.9.2016
година.
Донесување Одлука за признавање на испити по Барање број 100517/2 од 30.8.2016 година од студентот Моника Ангеловска со број на
индекс 18590.
Донесување Одлука за признавање на испити по Барање број 100517/4 од 19.9.2016 година од студентот Христина Анушева со број на
индекс 18610.
Донесување Одлука за префрлување од една насока на друга во
рамките на факултетот по Барање број 1005-15/1 од 31.8.2016 година
од студентот Венко Гаврилов со број на индекс 18552 и признавање
на испити по Барање број 1005-17/3 од 31.8.2016 година.
Донесување Одлука за активирање на студии по прекин, по Барање
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на студентот Наталија Илиева број 1005-27/5 од 13.9.2016 година.
–– Донесување Одлука за активирање на студии по прекин, по Барање
на студентот Васил Миленов број 1005-27/6 од 16.9.2016 година.
–– Донесување Одлука за активирање на студии по прекин, по Барање
на студентот Ангелика Ампова број 1005-27/7 од 16.9.2016 година.
–– Барања од вработени:
–– Барање за отсуство од проф. д-р Крсто Блажев;
–– Барање за отсуство од проф. д-р Винета Сребренкоска;
–– Барање за прифаќање на завршен извештај од проект од проф. д-р
Винета Сребренкоска.
–– Разно.
Одлуки
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс кои ги
исполнуваат условите за избор на еден наставник во сите звања
за научноистражувачко подрачје – техничко-технолошки науки,
научноистражувачко поле - хемиска технологија (210), наставнонаучна област - органска хемиска технологија (21011).
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звања за научноистражувачко подрачје – техничкотехнолошки науки, научноистражувачко поле - хемиска технологија
(210), наставно-научна област - органска хемиска технологија
(21011).
–– Одлука за избор на наставник во насловно звање-насловен доцент
во наставно-научна област дизајнирање на текстил и облека од
Универзитетски билтен број 174 од 1.9.2016 година.
–– Одлука за покренување постапка за распишување на конкурс за избор
на еден наставник во сите звања за научноистражувачко подрачје –
техничко-технолошки науки, научноистражувачко поле - текстилна
технологија (223), наставно-научна област - текстилно-механичко
инженерство (22301) и технологија на облека (22303).
–– Одлука за покренување постапка за распишување на конкурс за избор
на еден наставник во сите звања за научноистражувачко подрачје –
техничко-технолошки науки, научноистражувачко поле - текстилна
технологија (223), наставно-научна област - дизајнирање на текстил
и облека (22304).
–– Одлука за покренување постапка за распишување на конкурс за
избор на еден асистент-докторанд за научноистражувачко подрачје –
техничко-технолошки науки, научноистражувачко поле - текстилна
технологија (223), научна област - хемија на текстилот (22302).
–– Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр. 2303-56/4 од
5.5.2016 година за ангажираност на наставничкиот и соработничкиот
кадар во зимскиот/летниот семестар, учебната 2016/2017 година, за
прв циклус на универзитетски академски студии.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Иван Златков со број на индекс 18302.
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–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Стефанија Златева со број на индекс 18288.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Јованка Јованова со број на индекс 18287.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Делфина Георгиева со број на индекс 18301.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Анкица Манасиева со број на индекс 18327.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Бобан Петрушев со број на индекс 18150.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Љубица Тасева со број на индекс 18282.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Ангела Богданова со број на индекс 18281.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Катерина Велкоска со број на индекс 18311.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Јорданчо Џамов со број на индекс 18279.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Елена Николова со број на индекс 18284.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Симона Ситновска со број на индекс 18285.
–– Одлука за промена на статус од редовен во вонреден, по Барање на
студентот Даница Петрова број 1005-23/3 од 30.8.2016 година.
–– Одлука за промена на статус од редовен во вонреден, по Барање на
студентот Симона Мушева број 1005-23/5 од 14.9.2016 година.
–– Одлука за промена на статус од редовен во вонреден, по Барање на
студентот Мирјана Габроска број 1005-23/4 од 7.9.2016 година.
–– Одлука за признавање на испити по Барање број 1005-17/2 од
30.8.2016 година од студентот Моника Ангеловска со број на индекс
18590.
–– Одлука за признавање на испити по Барање број 1005-17/4 од
19.9.2016 година од студентот Христина Анушева со број на индекс
18610.
–– Одлука за префрлување од една насока на друга во рамките на
факултетот по Барање број 1005-15/1 од 31.8.2016 година од
студентот Венко Гаврилов со број на индекс 18552 и признавање на
испити по Барање број 1005-17/3 од 31.8.2016 година.
–– Одлука за активирање на студии по прекин, по Барање на студентот
Наталија Илиева број 1005-27/5 од 13.9.2016 година.
–– Одлука за активирање на студии по прекин, по Барање на студентот
Васил Миленов број 1005-27/6 од 16.9.2016 година.
–– Одлука за активирање на студии по прекин, по Барање на студентот
Ангелика Ампова број 1005-27/7 од 16.9.2016 година.
–– Одлука за прифаќање на завршен извештај од проект од проф. д-р
Винета Сребренкоска.
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–– Одлука за службено отсуство за проф. д-р Крсто Блажев во Прага,
Р. Чешка.
–– Одлука за службено отсуство за проф. д-р Винета Сребренкоска во
Брисел, Белгија.
49-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
17.10.2016 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 48-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-технички факултет од 19.9.2016 година.
–– Донесување Одлука за определување на бројот на членови на
Наставно-научен совет на Технолошко-технички факултет за зимски
семестар, учебната 2016/2017 година.
–– Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски
труд од студентот Ивана Максимова со број на индекс 18142.
–– Донесување Одлука за промена на статус од редовен во вонреден, по
Барање на студентот Симона Деловски број 1005-23/6 од 28.9.2016
година.
–– Донесување Одлука за признавање на испити по Барање број 100517/6 од 4.10.2016 година од студентот Диме Пројчески со број на
индекс 18456.
–– Донесување Одлука за признавање на испити по Барање број 100517/5 од 4.10.2016 година од студентот Христијан Богески.
–– Донесување Одлука за активирање на студии по прекин, по Барање
на студентот Маја Преш број 1005-27/9 од 4.10.2016 година.
–– Донесување Одлука за активирање на студии по прекин, по Барање
на студентот Марија Јакимоска број 1005-27/8 од 4.10.2016 година.
–– Донесување Одлука за активирање на студии по прекин, по Барање
на студентот Дарио Серафимов број 1005-27/10 од 13.10.2016 година.
–– Донесување Одлука за продолжување на рокот на студирање (второ
продолжување) на студентот на втор циклус студии Елвира Павлова
со број на индекс 2242.
–– Донесување Одлука за мирување на студии, по Барање на студентот
Данче Богдановска број 1005-22/2 од 14.10.2016 година.
–– Донесување Одлука за промена на статус од редовен во вонреден, по
Барање на студентот Идавер Арсланоски број 1005-23/7 од 14.10.2016
година.
–– Донесување Одлука за активирање на студии по прекин, по Барање на
студентот Јулијана Поповска број 1005-27/11 од 14.10.2016 година.
–– Донесување Одлука за промена на статус од редовен во вонреден, по
Барање на студентот Јулијана Поповска број 1005-23/8 од 14.10.2016
година.
–– Донесување Одлука за префрлување од друг универзитет по Барање
број,1005-14/1 од 14.10.2016 година и признавање на испити по
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––

––
––
––
––
––

Барање број 1005-17/7 од 14.10.2016 година од студентот Христина
Анушева.
Донесување Одлука за префрлување од друг универзитет по Барање
број,1005-14/2 од 14.10.2016 година и признавање на испити по
Барање број 1005-17/8 од 14.10.2016 година од студентот Стојанче
Манов.
Донесување Одлука за промена на статус од редовен во вонреден, по
Барање на студентот Наталија Николова број 1005-23/9 од 14.10.2016
година.
Барања од вработени:
Барање за отсуство од проф. д-р Винета Сребренкоска;
Барање за отсуство од д-р Соња Јордева, асистент-докторанд.
Разно.

Одлуки
–– Одлука за определување на бројот на членови на Наставно-научен
совет на Технолошко-технички факултет за зимски семестар,
учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за прифаќање на пријава на тема за дипломски труд од
студентот Ивана Максимова со број на индекс 18142.
–– Одлука за промена на статус од редовен во вонреден, за студентот
Симона Деловски.
–– Одлука за признавање на испити за студентот Диме Пројчески со
број на индекс 18456.
–– Одлука за признавање на испити за студентот Христијан Богески.
–– Одлука за активирање на студии по прекин, за студентот Маја Преш
–– Одлука за активирање на студии по прекин, за студентот Марија
Јакимоска.
–– Одлука за активирање на студии по прекин, за студентот Дарио
Серафимов.
–– Одлука за продолжување на рокот на студирање за студентот на втор
циклус студии Елвира Павлова со број на индекс 2242.
–– Одлука за мирување на студии, за студентот Данче Богдановска.
–– Одлука за промена на статус од редовен во вонреден, за студентот
Идавер Арсланоски.
–– Одлука за активирање на студии по прекин, за студентот Јулијана
Поповска.
–– Одлука за промена на статус од редовен во вонреден, за студентот
Јулијана Поповска.
–– Одлука за префрлување од друг универзитет и признавање на испити
за студентот Христина Анушева.
–– Одлука за префрлување од друг универзитет и признавање на испити
за студентот Стојанче Манов.
–– Одлука за промена на статус од редовен во вонреден, застудентот
Наталија Николова.
–– Одлука за отсуство за Проф. д-р Винета Сребренкоска.
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–– Одлука за отсуство за д-р Соња Јордева, асистент-докторанд.
50-та редовна седница на Наставно-научниот совет одржана на
25.10.2016 година
Дневен ред
Усвојување на записникот од одржаната 49-та седница на Наставнонаучниот совет на Технолошко-техничкиот факултет од 17.10.2016
година.
–– Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана
на магистерски труд за студентот Симона Насева 2246.
–– Разно.
Одлуки
–– Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд за студентот Симона Насева 2246.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНТИТЕ
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014
Вкупно
пријавени
24
%

ОЦЕНКА
5
11

46

6
10
42

7
2
8

8
1
4

9
0
0

10
0
0

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014
Вкупно
пријавени
22
%

ОЦЕНКА
5
7
32

6
10
45

7
4
18

8
1
5

9
0
0

10
0
0

Не се
јавиле на
испитот
0

Го
положиле
испитот
13

Не се
јавиле на
испитот
0
0

Го
положиле
испитот
15
68

0

Февруарска прва сесија, 2015
Вкупно
пријавени
423
%
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ОЦЕНКА
5
52

12

6
105
25

7
82

20

8
73

17

9
52

12

10
59

14

Не се
јавиле на
испитот
0

0

54

Го
положиле
испитот
371
88
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Февруарска втора сесија, 2015
Вкупно
пријавени
396
%

ОЦЕНКА
5
92
23

6
97
24

7
82
21

8
58
15

9
35
9

10
32
8

Не се
јавиле на
испитот
0
0

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015
Вкупно
пријавени
65
%

6
26
40

7
10
16

8
8
12

9
2
3

10
0
0

Го
положиле
испитот
46
71

10
60
14

Не се
јавиле на
испитот
0
0

Го
положиле
испитот
366
87

10
26

Не се
јавиле на
испитот
0

Го
положиле
испитот
284

10
0

Не се
јавиле на
испитот
0

Го
положиле
испитот
62

Не се
јавиле на
испитот
0

Го
положиле
испитот
56

Јунска прва испитна сесија, 2015
Вкупно
пријавени
421
%

5
55
13

6

106

25

ОЦЕНКА
7
77
18

8
71
17

9
52
13

Јунска втора испитна сесија, 2015
Вкупно
пријавени
400

%  

ОЦЕНКА
5
116
29

6
100
25

7
57

14

8
63

16

9
38

10

6

Августовска испитна сесија, 2015
Вкупно
пријавени
125

%  

ОЦЕНКА
5
63

50

6
47

38

7
10
8

8
3

2

9
2

2

0

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015
Вкупно
пријавени
74

%

ОЦЕНКА
5
18

24

6
39

53

7
8

11

8
7

9

9
2

3

77

Не се
јавиле на
испитот
0
0

ОЦЕНКА
5
19
29

Го
положиле
испитот
304

10
0
0

0

0

0

71

50

76
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Техничка опременост
Р.бр.
Опрема
1. Персонални компјутери
2. Персонални компјутери
3. Преносни компјутери
Преносни компјутери
4.

Намена
Кабинети
Лабораторија
Работа на проект
Настава и работа на
проект
Печатачи
Xerox 3428
Настава
Печатач/фотокопир
Xerox 4150
Администрација
LCD проектори преносни Optoma
Настава
LCD проектори монтирани Acer
Предавална 1
Фотоапарат
Canon
Настава
IP телефони
Cisco
Администрација
Клима уреди
Предавални
Клима уреди
Администрација
Клима уреди
Рак соба
Интернет киосци
Кмс 8506л 17” Студенти

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Тип
Fujitsu-Siemens
Haier
Мини HP
HP

Количина
6
16
3
11
2
1
2
1
1
16
1
2
1
2

Просторни услови
За изведување на наставата во сите студиски години се обезбедени
минимални инфраструкурни услови и тоа:
–– има доволен број на предавални, училници кабинети и лаборатории;
–– има доволен број на санитарни јазли;
–– предавалните се опремени со соодветен мебел;
–– интернет приклучоци се поставени во сите простории;
–– недостига опременост на лаборатории, особено за конструкција
на облека и технологија на облека кои се основа за текстилното
инженерство и кои се потребни за студентите во трета и четврта
година од нивните студии.
Преглед на просториите со кои располага факултетот:

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Просторија
Предавална 1
Училница 1
Училница 2
Училница 3
Училница 4
Кабинет по
информатика
Кабинет по
информатика
Лаб. 1 (во припрема)
Лаб. 2 (во припрема)
Лаб. 3 (во припрема)

Број на места
80
40
40
40
24
32

м2
72
36
36
36
30
42

/

42

/

40
40
40

Локација

Технолошко-технички
факултет Пробиштип

Годишен извештај

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 оптовареноста на постојната електрична инсталација.
2. Вода и струја - сѐ уште не се одделени од постојниот комплекс.
Регистрирање на проток на вода на новопоставениот водомер е
поставен надвор од објектот и не е во можност да се контролира.
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 прозорците и поставување на
окапници на истите.
7. Потребна е поправка на алармот за пожар.
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 работат и подготвуваат
скрипти и учебни помагала по соодветните предмети кои се ставени во
планот за издавачкa дејност за 2016 година и тоа:
Операции на пренос на маса- практикум (е-практикум) од авторот
доц. д-р Дарко Андроников и коавторот м-р Соња Јордева;
Операции на пренос на маса (е-скрипта) од авторот доц. д-р Дарко
Андроников и коавторот м-р Соња Јордева;
Практикум по механичка текстилна технологија (е-практикум) од
авторите асс. докторанд Соња Јордева и асс. докторанд Силвана Жежова.
Научноистражувачка работа
Факултетот учествува во два меѓународни проекти и во еден
научноистражувачки проект финансиран од УГД.
Домашни/меѓународни проекти
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COST Action TU1205
next generation
design guidelines
for composites in
construction

Координатор за
УГД

COST Action
TU1301 norm for
building materials
(NORM4BUILDING).

Координатор за
УГД

Позиција

2013-2017

Наслов на
проектот

2013-2017

Датум
од-до
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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.
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28. Delipetrev, Marjan and Blažev, Krsto and Doneva, Blagica and Dimov,
Gorgi and Risteska, Aleksandra and Mitanoska, Ana (2015)Геотермија
и геотермални полиња. In: VIII Стручно советување со меѓународно
учество Подекс-Повекс ‚15, 13-15 Nov 2015, Krusevo, Macedonia.
Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Наставно-научниот совет на својата 48-та седница 19.9.2016 година
ја избра д-р Марија Ќертакова во насловно звање насловен доцент.
Р.бр Име и презиме
1

Звање

Област

Избор/реизбор

Марија Ќертакова Насловен доцент Дизајнирање на Избор
текстил и облека

Други активности
Информатор за студентите за учебната 2015/2016 година за студиските
програми Текстилно инженерство, Текстил, дизајн и менаџмент, Нови
технологии и материјали и Прехранбена технологија.
Учество на конгреси, семинари
–– Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 14.12.2015 до
16.12.2015 г. учество на 12-та Меѓународна конференција за Полимери
зајакнати со влакна за зајакнати бетонски структури (FRPRCS-12) &
5-та Азија – Пацифик конференција за полимери зајакнати со влакна
во структури (APFIS-2015) (Заедничка конференција) во Кина,
Нанјин.
–– Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 3.4.2016 до 10.4.2016
година присуство на состанок во Техничкиот универзитет во Лодз,
Полска во рамките на европската програма COST Action TU1207.
–– Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 19.3.2016 до 29.3.2016
година научноистражувачки престој во Национален словенски
институт за материјали во Љубљана, Словенија.
–– Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 16.5.2016 до 20.5.2016
г. присуство на состанок во Veszprem, Унгарија врз основа на COST
TU 1301 акцијата.
–– Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 21.8.2016 до 27.8.2016
г. присуство на состанок во Техничкиот универзитет Lyngby, Данска,
врз основа на COST TU 1301 акцијата и учество на Меѓународната
конференција за материјали, системи и структури во градежно
инженерство – MSSCE 2016.
–– Проф. д-р Крсто Блажев во периодот од 27.6.2016 до 1.7.2016 година
учество на 7-ма меѓународна конференција по геотехника во Варна,
Р. Бугарија.
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–– Проф. д-р Винета Сребренкоска во периодот од 27.9.2016 до 1.10.2016
година присуство на состанок во Брисел, Белгија, врз основа на
COST Action: CA15202 - Self-healing As preventive Repair of Concrete
Structures.
–– Проф. д-р Крсто Блажев, во периодот од 20.9.2016 до 24.9.2016
година, поради присуство на Меѓународна конференција за геологија
и геофизика во Прага, Р. Чешка.
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ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И
БИЗНИС ЛОГИСТИКА
ВОВЕД
Факултетот за туризам и бизнис логистика со седиште во Гевгелија
и дисперзирани студии во Штип и Скопје, како високообразовна единица
на државниот Универзитет „Гоце Делчев“ од Штип, е основан на 15 јули
2008 г., а започна со работа на 1.10.2008 година.
Во првата академска 2008/2009 година Факултетот стартуваше со
една студиска програма Туризам во Гевгелија и во Штип. Во академска
2009/2010 година настава почна да се одвива на уште две нови насоки,
Бизнис логистика во Гевгелија и во Скопје, и на насоката Гастрономија,
исхрана и диететика во Штип. Во академска 2010/2011 година се отвори
нова студиска програма по 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 отворањето 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 на студиската програма Бизнис логистика, а од 2015 година и втор
циклус студии на студиската програма Гастрономија, исхрана и диететика.
Од 2015 година стартува и трет циклус студии на студиската програма
Туризам и угостителство.
Од 15 семтември 2015 година е избран нов декан на Факултет за
туризам и бизнис логистика, вон. проф. д-р Никола Димитров.
1. СТРУКТИРА И БРОЈ НА СТУДЕНТИ
Бројот на вработени во Факултетот во текот на 2015/2016 година
изнесува 26 лица, од кои 10 вонредни професори, 6 доценти, 5 асистентидокторанди, 1 асистент, 2 технички секретари и 2 референти за студентски
прашања. Планирано е за следната академска 2016/2017 година бројот на
вработени да се зголеми за уште неколку професори и асистенти.

Наставната дејност на Факултетот во текот на 2015/2016 година ја
изведуваат:
10 – 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.
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–– 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.
–– д-р Ивица Јосифовиќ, за вонреден избран во 2016 г.
–– д-р Елизабета Митрева, за доцент избрана во 2011 г., за вонреден
професор во 2016 г.
–– д-р Мичо Апостолов, за доцент избран во 2011 г., за вонреден
професор во 2016 г.
–– д-р Драшко Атанасоски, за доцент избран во 2011 г., за вонреден
професор во 2016 г.
–– д-р Мимоза Серафимова, за доцент избрана во 2011 г., за вонреден
професор во 2016 г.
––
––
––
––
––
––

6 – доценти:
доц. д-р Дејан Методијески, избран во 2012 г., продекан од 3.2015 г.
доц. д-р Тања Ангелкова, избрана во 2014 г.
доц. д-р Марија Магдинчева-Шопова, избрана во 2014 г.
доц. д-р Александра Жежова, избрана во 2014 г.
доц. д-р Зоран Темелков, избран во 2015 г.
доц. д-р Татјана Џалева, избрана во 2015 г.

––
––
––
––
––

5 – асистенти-докторанди:
асс.м-р Душко Јошески, избран во 2011 г., реизбран во 2015 г.
асс.м-р Душица Санева, избрана во 2011 г., реизбрана во 2015 г.
асс.м-р Оливер Филипоски, избран во 2011 г., реизран во 2014 г.
асс.м-р Наташа Колевска, избрана во 2011 г., реизбрана во 2014 г.
асс.м-р Кристина Ковечевиќ, избрана во 2011 г., реизбрана во 2014 г.

1 - ассистент – магистри на наука:
–– асс.м-р Анета Стојановска-Стефановска, избрана во 2014 г.
2 - технички секретар:
–– Павлина Ичева, Гевгелија, покрива и студенски прашања.
–– Ивана Шопова, Скопје.
2 - референти за студенски прашања:
–– Владимир Митев, Штип.
–– Огнен Алексоски, Скопје.
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Реден број

Табела - Вработени лица на Факултет за туризам и бизнис логистика
Презиме и име
Димитров Никола
Ташков Нако
Јаковлев Златко
Котески Цане
Петревска Билјана
Јосифовиќ Ивица
Митрева Елизабета
Атанасоски Драшко
Серафимова Мимоза
Апостолов Мичо
Методијески Дејан
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
Минова Ичева Павлина
Шоповска Ивана
Алексоски Огнен
Митев Владимир

Звање

Во редовен
работен
однос

Вонреден професор
Вонреден професор
Вонреден професор
Вонреден професор
Вонреден професор
Вонреден професор
Вонреден професор
Вонреден професор
Вонреден професор
Вонреден професор
Доцент

Да
Да
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

/

Технички секретар/
референт на студентски
прашања

Да

/

Технички секретар

Да

/

да

/

да

/

Референт на студентски
прашања
Референт на студентски
прашања

Со договор за
ангажирање
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Табела - Број на студенти, по насоки, места и години на студирање
во 2015/2016 г.

ВКУПНО

2015/2016

ШТИП

Гастрономија,
исхрана и
диететика

Хотелско ресторанска

Вкупно
ВКУПНО
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I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

13
11
14
7
1
4
6
13
17
17
12
/
31
32
32
20
115
44
45
24
14
36
30

/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
1
/
1
0
8
2
0
10
7

13
11
14
7
1
4
7
13
17
17
12
/
31
32
33
20
116
44
53
26
14
46
37

5
3
3
3
1
6
5
2
8
5
/
/
14
14
8
5
41
7
3
14
0
1
4

18
14
17
10
2
10
12
15
25
22
12
/
45
46
41
25
157
51
56
40
14
47
41

12
13
80
75
36
27
218

3
0
10
15
5
0
30

15
13
90
90
41
27
248

1
0
8
7
15
0
30

16
13
98
97
56
27
278

Се вкупно

Сѐ вкупно

Вкупно

Вонредни

Бизнис
администрација

Вкупно редовни

Бизнис логистика

Кофинансирање

2015/ 2016

ГЕВГЕЛИЈА

Туризам

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Државна квота

Насока

Година
на студирање

Академска година

Место

БРОЈ НА СТУДЕНТИ

59

39

59

157

161

117

278
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Бизнис логистика

2015/ 2016

СКОПЈЕ

Гастрономија,
исхрана и
диететика

Хотелско ресторанска

Бизнис
администрација

Вкупно

I
II
III
IV
I

85
83
67
70
51

36
15
11
0
7

121
98
78
70
58

Бизнис логистика

СЀ ВКУПНО

Гастрономија,
исхрана и
диететика

II

28

3

31

9

40

11

0

11

4

15

IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

33
35
24
27
8
63
49
38
/
234
184
143
103
664
13
11
14
7
86
87
82
83
95
73
35
47
71

0
12
11
10
0
40
10
7
/
95
39
28
0
162
/
/
/
/
36
15
12
/
7
11
2
0
22

33
47
35
37
8
103
59
45
/
329
223
171
103
826
13
11
14
7
122
102
85
83
102
84
37
47
93

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I

Хотелско –
ресторанска

2015/
2016

Бизнис
администрација

СЀ
ВКУПНО
СЀ ВКУПНО

144
135
93
90
71

III

ВКУПНО
Туризам

23
37
15
20
13

8
41
8
55
3
38
9
46
0
8
22
125
13
72
1
46
/
/
66 395
62
285
29
200
28
131
185 1011
5
18
3
14
3
17
3
10
24
146
43
145
20
105
22
105
20
122
12
96
18
55
8
54
9
102

II

54

18

72

7

79

III

39

13

52

10

62

IV

21

/

21

/

21

I

80

40

120

30

150

II
III
IV
I
II
III
IV

66
50
/
345
291
211
158
1005

10
7
/
105
54
34
0
193

76
57
/
450
345
245
158
1198

18
1
/
88
83
52
33
256

94
58
/
538
428
297
191
1454

462

167

147

243

1019

59

501

327

264

302

1454
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На прв циклус стидии во текот на 2015-2016 година дипломирале
околу 200 студенти.
На втор циклус студии вкупно има 130 студенти, од кои на студиската
програма Меѓународен туризам 70 и на Бизнис логистика 60 студенти.
Досега на втор циклус магистрирале 9 студенти.
На трет циклус студии во 2015-2016 година се запишале 6 студенти.
Вработените во Факултетот, се разбира и на раководната структура на
Универзитетот, за следната академска 2016/2017 година планираат бројот
на вкупно запишани и новозапишани студенти да ја надмине бројката од
над 2.000 студенти.
Во април 2016 година во хотел „Аполонија“ во Гевгелија беше
организирана традиционална изложба - осма по ред на тема „Туристичкогастрономска 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 учествуваа студенти
од студиска програма Туризам. Изложбата масовно беше посетена од
граѓаните на Гевгелија и опкружувањето.
Во текот на ноември 2015 година на Факултетот за туризам и бизнис
логистика стартуваше петта генерација на студенти на втор циклуспостдипломски студии, насока Меѓународен туризам, и четврта генерација
на насока – модул Бизнис логистика и втора генерација за новата студиска
програма за втор циклус на Гастрономија, исхрана и диететика. Во текот
на декември 2015 г. стартуваше и првата генерација на трет циклус студии
- Туризам и угостителство, со 6 студенти.
Во текот на 2011-2015 година Факултетот за туризам и бизнис
логистика при Универзитетот „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 500 кандидати.
КАТЕДРИ
Катедри во состав на Факултетот
Согласно со Правилникот и во составот на Факултетот се основани и
функционираат следниве катедри:
• Катедра за туризам – активна;
• Катедра за гастрономија, исхрана и диететика – активна;
• Катедра за бизнис логистика – активна;
• Катедра за бизнис администрација – активна;
• Катедра за хотелско-ресторанска насока – неактивна.
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 за гастрономија,
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исхрана и диететика, а во 2014/2015 година и Катедрата за бизнис
администрација. Во мирување е Катедра за хотелско-ресторанска насока.
Настава, активности на катедрите
На сите четири катедри и петте студиски програми редовно се
реализира настава, предавања, и вежби. Така, во текот на студиската
2015-2016 година во наставата беа ангажирани од ФТБЛ 10 вонредни
професори, 6 доценти, 5 асистенти-докторанти, 1 асистент, потоа 3
насловни доценти, 11 професори од други единици на УГД, 2 хонорарни
професори, 2 стручњаци од пракса и 1 професор од странство (преземен
од Земјоделски факултет).
Наставата во Гевгелија се реализира во нов објект кој располага
со 5 предавални (од кои една за информатика) и 3 канцеларии (две за
наставници, асистенти и една за администрација).
Наставата во Штип се реализира на Кампус 4, во кој за потребите на
ФТБЛ се отстапени 1 анфитеатар и 3 предавална од кои една е со поголем
капацитет, како и 3 канцеларии за професорскиот и соработничкиот
кадар.
Во Скопје, наставата на Факултетот се реализира во сопствен објект
на два ката и истиот располага со повеќе простории, 8 предавални, од кои
4 се поголеми, како и 4 канцеларии за администрација, професорски и
соработничкиот кадар.
Во текот на 2015/2016 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, музеи, Нумизматички музеј на Народна
банка на РМ, Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ,
посета на НБРМ, реализирани неколку екскурзии, теренски наставни
часови, теренска настава (Кратово, Старо Нагоричане, Кокино и др.) и сл.
Исто како, 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 лените 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,
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Маврово, Попова Шапка и други места во Република Македонија. Додека,
пак, студените од студиската програма Бизнис логистика реализирааа
феријална пракса во разни осигурителни, шпедитерски друштва, агенции
и други разни други бизнис компании.
Студенти на ФТБЛ се активни учесници на разни туристички и
гастрономски манифестации во Гевгелија (10. „Смоквијада“ на 20.8.2016
год. со учество на екипа од студенти од ФТБЛ), во Штип („Пастрмајлијада“),
во Скопје (на повеќе манифестации) и на други места.
Десетина студени беа учесници на „Туризмијада“ во Шибеник, Р.
Хрватска, во периодот од 15.10. до 18.10.2015 година, на која освоија прва
награда во студија на случаи.
Студенити на ФТБЛ заедно со четири професори во периодот од 19.2.
до 21.2.2016 г. беа на Саемот за туризам во Белград, Р. Србија.
Студенти на ФТБЛ учестуваа и на Меѓународниот саем за туризам во
Скопје, кој ќе се одржа на 15.4.2016 г.
Студенти на ФТБЛ заедно со двајца професори во периодот од 4.5. до
8.5.2016 година учестуваа на „Туризмијада“ во Будва, Р. Црна Гора.
Во Штип, на 28 мај 2016 година, се одржа Научно-стручна
конференција на тема „Состојби и перспективи во туризмот, економијата
и бизнис логистиката во Република Македонија“ на која учестуваа над 20
учесници, од кои поголемиот број беа студенити на втор и трет циклус
студии на ФТБЛ.
Студентите на ФТБЛ на 26 април 2016 г. во хотел „Аполонија“ Гевгелија ја организираа осмата по ред Изложба на традиционални и
алтернативни форми на туризам.
Раководители на катедра
За раководител на Катедрата за туризам е избран проф. д-р Златко
Јаковлев.
За раководител на Катедрата за бизнис логистика е избран
проф. д-р Драшко Атанасоски.
За раководител на Катедрата за бизнис администрација е избран
доц. д-р Зоран Темелков.
Останатите катедри сѐ уште немаат назначено раководител.
ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИТЕ СЕДНИЦИ НА НАСТАВНОНАУЧНИТЕ СОВЕТИ
Во текот на 2015/2016 година се одржени 20 седници на кои се
донесени над 1.000 одлуки и предлог-одлуки.
Одржани седници со дневен ред и донесени одлуки:
Дневен ред на 139-та седница на ННС одржана на ден 18.9.2015 год.
Усвојување на записник од 138-та седница на ННС на Факултетот.
1. Донесување Одлука за избор на продекан на Факултет за туризам и
бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
2. Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
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тајно гласање за избор (замена) на сенатор.
3. Донесување Одлука замена на член на Универзитетски сенат при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
4. Донесување Одлука за усвојување на листа на членови на Наставнонаучниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика.
5. Донесување Одлука за одобрување на отсуство на проф. д-р Билјана
Петревска.
6. Донесување Одлука за одобрување на отсуство поради учество на
Туризмијада за дел од наставниот кадар на ФТБЛ.
7. Донесување Одлука за одобрување на покривање на трошоци за
набавка на намирници за учебната 2015/2016 г.
8. Донесување Одлука за формирање на комисија за разгледување
на барања, молби и признавање на испити на студентите кои се
префрлуваат од други универзитети и факултети на Факултетот за
туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“.
9. Донесување Одлука за формирање на Конкурсна комисија за упис на
студенти на втор циклус студии на Факултетот за туризам и бизнис
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ за учебната 2015/2016 г.
10. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
11. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
12. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за замена на сенатор.
–– Одлука за избор на продекан на Факултет за туризам и бизнис
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за листа на членови на ННС за учебната 2015-2016 год. за
зимски семестар..
–– Одлука за формирање на комисија за ФТБЛ за упис на студенти за
втор циклус за 2015-2016 год.
–– Одлука за Комисија за спроведување на тајно гласање за избор на
сенатор.
–– Одлука за одобрување на отсуство за учество во туризмијада –
Шибеник.
–– Oдлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
–– Одлука за повторно активирање на Александра Костова.
–– Одлука за повторно активирање на Андреј Трајчевски.
–– Одлука за повторно активирање на Анита Дурковска.
–– Одлука за повторно активирање на Валентин Ангелов.
–– Одлука за повторно активирање на Виктор Колевски.
–– Одлука за повторно активирање на Гоце Арсовски.
–– Одлука за повторно активирање на Далибор Стефановски.
–– Одлука за повторно активирање на Дамјан Узунов.
–– Одлука за повторно активирање на Дејан Делев.
–– Одлука за повторно активирање на Драган Шатевски.
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Одлука за повторно активирање на Емилија Вуиќ.
Одлука за повторно активирање на Зоран Гајдоски.
Одлука за повторно активирање на Иван Шпољариќ.
Одлука за повторно активирање на Ивона Тасиќ.
Одлука за повторно активирање на Игор Стојаноски.
Одлука за повторно активирање на Јане Маринков.
Одлука за повторно активирање на Кристијан Митрушев.
Одлука за повторно активирање на Љубица Коцева-Митева.
Одлука за повторно активирање на Мирјана Спирова.
Одлука за повторно активирање на Павле Панев.
Одлука за повторно активирање на Петар Митровски.
Одлука за повторно активирање на Симона Канзурова.
Одлука за повторно активирање на Симона Соколовска.
Одлука за повторно активирање на Стефан Матиќ.
Одлука за покривање на трошоци за набавка на намирници 2015-2016 г.
Одлука за формирање на комисија за признавање на испити.
Одлука за промена на статусот Ален Осман.
Oдлука за промена на статусот Васил Христов.
Oдлука за промена на статусот Велика Карагонова.
Oдлука за промена на статусот Дарко Петров.
Oдлука за промена на статусот Елмедин Еминовски.
Oдлука за промена на статусот Кристијан Митрушев.
Oдлука за промена на статусот Ленче Трајкова.
Oдлука за промена на статусот Марко Лебанов.
Oдлука за промена на статусот Мартин Манасиев.
Oдлука за промена на статусот Мишко Лашковски.
Oдлука за промена на статусот Наталија Енџекчева.
Oдлука за промена на статусот Никола Андонов.
Oдлука за промена на статусот Сања Соколовска.
Oдлука за промена на статусот Стефан Матиќ.
Oдлука за промена на статусот Филип Бошевски.
Одлука за мирување - Дијана Ангеловска.
Одлука за мирување - Жаклина Јованова.
Одлука за мирување - Сандра Димчевска.
Одлука за одбивање на барање за мирување од Даниел Мицков.
Одлука за одбивање на барање за мирување од Симонета Ванева.
Одлука за повторно активирање на Татјана Џонова.
Oдлука за промена на статусот Андријана Илиевска.
Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на
средства - Иван Андоновски.
–– Предлог-одлука за одбивање на Барање за промена на студиска
програма - Марјан Танушевски.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Андријана
Илиевска.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Матеј
Димовски.
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–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Мирјана
Андонова.
–– Предлог-одлука за префрлување од единица - Медине Ибраимова.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Дина
Ивановска.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Силвија
Јангелова.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Симона
Соколовска.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Антонио Прочков.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Дона Камева.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Елена Сотирова.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Наум Зафироски.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Никола Зафироски.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Тошо Чочоровски.
Дневен ред на 140-та седница на ННС одржана на ден 2.10.2015 год.
Усвојување на записник од 137-та и 139-та седница на ННС на
Факултетот.
1. Донесување одлуки за прием на кандидати за втор циклус на студии.
2. Донесување Одлука за назначување на раководител за наставен
центар – Гевгелија на Факултет за туризам и бизнис логистика при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
3. Донесување Одлука за избор на одговорно лице за втор циклус студии
на Факултет за туризам и бизнис логистика.
4. Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракописот под наслов
„Современ лексикон за менаџери и економисти во бизнис логистика
(речник)“ од авторите проф. д-р Нако Ташков, проф. д-р Толе Белчев
и доц. д-р Елизабета Митрева.
5. Донесување Одлука за организирање на теренска настава – посета
на Дирекција за финансии, сметководство и контрола при Народна
банка на РМ.
6. Донесување Одлука за организирање на научноистражувачка посета
на Саем за храна, пијалаци и стоки за широка потрошувачка – Скопје.
7. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука бр. 2102428/9 од 18.9.2015 за одобрување на отсуство поради учество на
Туризмијада.
8. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
9. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
10. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за измена и дополнување на Одлука за одобрување на отсуство
за учество во Туризмијада – Шибеник.
–– Одлука за мирување - Бобан Алексовски.
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––
––
––
––
––
––
––
––
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––
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Одлука за мирување - Владо Панов.
Одлука за мирување - Киро Митровски.
Одлука за назначување на раководител за Наставен центар – Гевгелија.
Одлука за одбивање на Барање за полагање испит надвор од сесија Велика Мицевска.
Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
Одлука за организирање на теренска настава – посета на Дирекција
за финансии при Народна банка на РМ.
Одлука за организирање на теренска настава – посета на Саем за
храна.
Одлука за повторно активирање на Бобан Велковски.
Одлука за повторно активирање на Емилија Нешкоска.
Одлука за повторно активирање на Катерина Таскова.
Одлука за повторно активирање на Кристијан Димески.
Одлука за повторно активирање на Кристина Богоевска.
Одлука за повторно активирање на Љупчо Пецевски.
Одлука за повторно активирање на Миле Георгиев.
Одлука за повторно активирање на Натали Насковска.
Одлука за промена на статусот Александар Николовски.
Одлука за промена на статусот Диана Гојкова.
Одлука за промена на статусот Елена Ниќева.
Одлука за промена на статусот Емануела Иванова.
Одлука за промена на статусот Немања Николиќ.
Одлука за усвојување на рецензија на ракописот под наслов „Со
времен лексикон за менаџери и економисти во бизнис логистика
(речник)“ од авторите проф. д-р Нако Ташков, проф. д-р Толе Белчев
и доц. д-р Елизабета Митрева.
Одлука за повторно активирање на Филип Цветковски.
Предлог-одлука за признавање на испити - Геогина Милановиќ.
Предлог-одлука за признавање на испити - Ристо Петров.
Одлука за мирување Сања Ѓеорѓијева - втор циклус.
Одлука за повторно активирање на Жарко Јаковчевски.
Одлука за повторно активирање на Наташа Кордумова.
одлука за промена на изборен предмет - Виктор Вукановски.
Предлог - мислење за одобрување на Барање за рефундирање на
средства -Мила Стојмановска.
Предлог - мислење за одобрување на Барање за рефундирање на
средства - Слободан Ѓурчевски.
Предлог-одлука за одбивање на Барање за промена на студиска
програма - Љубомир Тиквешанац.
Предлог-одлука за одбивање на Барање за промена на студиска
програма - Михајло Михаилов.
Предлог-одлука за одбивање на Барање за промена на студиска
програма - Наташа Кордумова.
Одлука за втор циклус - Вера Митровска.
Одлука за втор циклус - Горан Лазов.

Годишен извештај

––
––
––
––
––

Одлука за втор циклус - Горан Прастов со диференцијални испити.
Одлука за втор циклус - Горан Стојановски.
Одлука за втор циклус - Даниела Стојановска.
Одлука за втор циклус - Иван Димитров.
Одлука за втор циклус - Зоран Чачоровски со диференцијални
испити.

Дневен ред на 141-та седница на ННС одржана на ден 7.10.2015 год.
1. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област јавна управа.
2. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на асистентдокторанд за наставно-научната област хотелски инженеринг.
3. Донесување Одлука за организирање на теренска настава – посета на
Негорска бања с. Негорци.
4. Донесување Одлука за организирање на теренска настава – посета на
Консултативно-сметководствено биро.
5. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на
е-практикум под наслов „Туристички дестинации“.
6. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
7. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
8. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за распишување конкурс за избор на наставник во сите звања
за наставно-научната област јавна управа.
–– Одлука за распишување на конкурс за асистент-докторанд за
наставно- научната област хотелски инжинеринг.
–– Одлука за мирување - Васко Поп-Ицов.
–– Одлука за мирување - Дејан Костадинов.
–– Одлука за организирање на теренска настава посета на Негорска
бања.
–– Одлука за организирање на теренска настава посета на
сметководствено биро.
–– Одлука за повторно активирање на Симона Костиќ.
–– Одлука за повторно активирање на Стојче Коцев.
–– Одлука за повторно активирање на студии втор циклус - Милан
Димитријевиќ.
–– Предлог-мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Илија Милосовски - втор пат.
–– Предлог - мислење за плаќање на рати - Мишко Малинов.
–– Предлог мислење за одбивање на барање на студент Наташа
Стоилковска - дете без родители.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Александар Ѓорѓиевски.
–– Одлука за мирување - Анелија Дибранова.
–– Одлука за одобрување на барање - Томица Тасев.
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––
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Одлука за продолжување во четврта година - Ивана Тодоровска.
Одлука за продолжување во четврта година - Никола Стојанов.
Одлука за продолжување во четврта година - Снежана Христоска.
Одлука за избор на рецензенти за издавање на е - практикум под
наслов „Туристички дестинации“.

Дневен ред на 142-та седница на ННС одржана на ден 28.10.2015 год.
Усвојување на записник од 140-та и 141-та седница на ННС на
Факултетот.
1. Донесување Одлука за формирање на Рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно-научната област јавна
управа на Факултет за туризам и бизнис логистика.
2. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 9.10.2015 година во дневните весници „Нова Македонија“,
„Утрински весник“ и „Kоха“ за избор на наставник во сите звања за
наставно-научната област јавна управа.
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 9.10.2015 година во дневниот весник „Нова Македонија“,
„Утрински весник“ и „Коха“ за избор на асистент-докторанд за
научната област хотелски инженеринг.
4. Донесување Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност на Факултет за туризам и бизнис
логистика за 2015/2016 година.
5. Донесување Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата
на деканот на Факултет за туризам и бизнис логистика за периодот од
15.9.2014 година до 15.9.2015 година.
6. Донесување Одлука за утврдување членови на катедрите на ФТБЛ.
7. Донесување Одлука за формирање работна група за изготвување на
елаборати за реакредитација на студиските програми на ФТБЛ.
8. Донесување Одлука за организирање на теренска настава – посета на
Старо Нагоричане, Кокино и Кратово.
9. Донесување Одлука за организирање на теренска настава – посета на
Пекара АН – БЛА.
10. Донесување Одлука за организирање на теренска настава – посета на
Катлановска бања.
11. Донесување одлуки за прием на кандидати за втор циклус на студии.
12. Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-практикум
под наслов „Право на договорите во меѓународниот промет“.
13. Донесување Одлука за одобрување на исплата на финансиски
средства за уплата на котизација за проф. д-р Златко Јаковлев.
14. Донесување Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Дејан
Методијевски.
15. Донесување Одлука за одобрување на отсуство на доц. д-р Татјана
Бошков.
16. Донесување Одлука за исправка на техничка грешка во Одлуката бр.
2102-406/3 од 4.9.2015 г. за ангажман на наставници и соработници
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за зимски семестар за учебната 2015/2016 г. за прв циклус на студии.
17. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
18. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
19. Разно.
Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за за усвојување на Годишниот извештај за работата на де
канот на Факултет за туризам и бизнис логистика за периодот од
15.9.2014 година до 15.9.2015 година.
–– Одлука за одобрување исплата на средства за котизација - Златко
Јаковлев - од проект.
–– Одлука за повторно активирање на Стојан Атанасовски
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на е - практикум под
наслов „Право на договорите во меѓународниот промет“. Одлука за
издавачка дејност 2015-2016 г.
–– Одлука за одобрување на отсуство - Дејан Методијевски – Турција.
–– Одлука за одобрување на отсуство - Татјана Бошков – Белград.
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
–– Одлука за организирање на теренска настава посета на Катлановска
бања.
–– Одлука за организирање на теренска настава посета на Пекара Ан –
Бла.
–– Одлука за организирање на теренска настава – Старо Нагоричане,
Кокино и Кратово.
–– Одлука за утврдување на кандидати кои не ги исполнуваат условите
по Конкурс - асс. докторанд хотелски инженеринг.
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс на
9.10.2015 година во дневниот весник „Нова Македонија“, „Утрински
весник“ и „Коха“ за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област јавна управа.
–– Одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област јавна управа на Факултет
за туризам и бизнис логистика.
–– Одлука за втор циклус - Александар Каракабаков.
–– Одлука за втор циклус - Ацо Стојанов.
–– Одлука за втор циклус - Блерта З. Зимери.
–– Одлука за втор циклус - Горан Илиќ.
–– Одлука за втор циклус - Дарко Шпиртов.
–– Одлука за втор циклус - Зорица Арламова.
–– Одлука за втор циклус - Марија Василева.
–– Одлука за втор циклус - Николчо Петров.
–– Одлука за втор циклус - Стојанчо Ангелов.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Стефан Трајановски.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Ненад Живковиќ.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Моника Арсова.
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–– Предлог-одлука за признавање на испити - Виктор Величков.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Андријано Додевски.
–– Предлог-одлука за одбивање на Барање за промена на студиска
програма - Благојчо Каров.
–– Предлог-мислење Јовица Костадинов - ослободување од
партиципација - дете на починат бранител.
–– Предлог-одлука за измена и дополнување на Одлука за признавање на
испити Марија Врклевска.
–– Предлог-одлука за измена и дополнување на Одлука за признавање на
испити Елена Сотировска.
–– Предлог - мислење за одобрување на Барање за рефундирање на
средства - Надица Маркоска.
–– Одлука за мирување - Савче Крџева.
–– Одлука за мирување - Благојче Ташовски.
–– Одлука за мирување - Маринела Бошковска.
–– Одлука за мирување - Олга Михајлова.
–– Одлука за повторно активирање на Благојчо Каров.
–– Одлука за повторно активирање на Ема Николова.
–– Одлука за повторно активирање на Љубица Блажевска.
–– Oдлука за повторно активирање на Јовица Костадинов.
–– Одлука за повторно активирање на Митко Бачев.
–– Одлука за префрлување од насока на насока на втор циклус студии Емил Попадинов.
–– Одлука за префрлување од насока на насока на втор циклус студии Зафир Зафировски.
–– Одлука за продолжување во четврта година - Александра Секулоска.
–– Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус на
студии - Ирена Ташева.
–– Одлука за промена на статусот Антонио Ѓоргиев.
–– Одлука за промена на статусот Благојчо Каров.
–– Одлука за промена на статусот Веле Јакимовски.
–– Одлука за промена на статусот Дамјан Георгиевски.
–– Одлука за промена на статусот Игор Стојаноски.
–– Одлука за промена на статусот Ирена Кузмановска.
–– Одлука за промена на статусот Лилјана Чулева.
–– Оодлука за промена на статусот Матеј Јарчев.
–– Одлука за промена на статусот Мирјана Андонова.
–– Одлука за промена на статусот Нана Андоновска.
–– Одлука за промена на статусот Сузана Незировска.
–– Одлука за исправка на техничка грешка во Одлуката бр. 2102-406/3
од 4.9.2015 г. за ангажман на наставници и соработници за зимски
семестар за учебната 2015/2016 г. за прв циклус студии.
–– Предлог-одлука за измена и дополнување на одлука за признавање на
испити Јонче Давитков.
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Дневен ред на 143-та седница на ННС одржана на ден 4.12.2015 год.
Усвојување на записник од 142-та седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за избор на наставник во наставно-научно звање
вонреден професор за наставно-научната област јавна управа.
Донесување Одлука за определување на членови на катедрите на
ФТБЛ.
Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлука бр. 2102286/35 од 20.5.2015 г. 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 студии.
Донесување Одлука за измена и дополнување на Програмата
за полагање стручен испит за туристички водич и туристички
придружник.
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Андреа Златковска.
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Лилјана Здравковска.
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Никола Трајков.
Донесување Одлука за усвојување рецензија на практикумот под
наслов „Е-практикум по Туристички дестинации“ од авторите проф.
д-р Никола Димитров и доц. д-р Тања Ангелкова-Петкова.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-практикум
под наслов „Практикум по меѓународни финансии“.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на
е-практикум под наслов „Безбедност и контролинг во туризмот и
угостителството“.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е-практикум
под наслов „Менаџмент на синџир на снабдување“.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е - скрипта
под наслов „Безбедност и контролинг во туризмот и угостителството“.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е - скрипта
под наслов „ Менаџмент на синџир на снабдување “.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на е - скрипта
под наслов „ Право на договорите во меѓународниот промет “.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник
под наслов „ Анимација во туризмот – теорија и практика “.
Донесување Одлука за потврдување на избор на раководител на
катедрата Бизнис логистика.
Донесување Одлука за потврдување на избор на раководител на
катедрата Туризам.
Донесување Одлука за организирање на теренска настава – посета на
Министерство за надворешни работи на Р. Македонија.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно.
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Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за усвојување рецензија на практикумот под наслов „ЕПрактикум по Туристички дестинации “од авторите Проф. д-р Нико
ла Димитров и Доц. д-р Тања Ангелкова Петкова
–– Одлука за повторно активирање на Марија Зарлинова
–– Одлука за избор на Д-р Ивица Јосифовиќ - вонреден професор
–– Одлука за измена и дополнување на одлука бр. 2102-286/35 од
20.05.2015 г. 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.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник под наслов „
Анимација во туризмот – теорија и практика “.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на е - практикум под
наслов „Практикум по меѓународни финансии“.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на е - практикум под
наслов „ Безбедност и контролинг во туризмот и угостителството “.
–– Одлука за за избор на рецензенти за издавање на е - скрипта под
наслов „Безбедност и контролинг во туризмот и угостителството“.
–– Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд- Андреа Златковска
–– Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд - Лилјана
Здравковска
–– Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд - Никола Трајков
–– Одлука за избор на раководител на катедра - Бизнис логистика
–– Одлука за избор на раководител на катедра – Туризам
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на е - практикум под
наслов „Менаџмент на синџир на снабдување“.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на е - скрипта под наслов
„ Менаџмент на синџир на снабдување “.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на е - скрипта под наслов
„ Право на договорите во меѓународниот промет “.
–– Одлука за измена и дополнување на Програмата за полагање стручен
испит за туристички водич и туристички придружник
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
–– Одлука за организирање на теренска настава посета на Министерство
на надворешни работи
–– Одлука за распределба на членови на катедри
–– Предлог - мислење за продолжување на рокот за студирање за втор
циклус - Христина Филипоски
–– Одлука за повторно активирање на Богданка Данаиловиќ
–– Одлука за мирување - Драган Спасовски
–– Одлука за мирување - Маргарита Стојчева
–– Одлука за мирување - Стефан Анѓелковски
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет Александар Димитровски
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет Антонета Саздова
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–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет - Дејан
Трајановски
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет Димитар Зафиров
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет Драганчо Огњанов
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет Жаклина Бандоска
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет Златко Манчевски
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет Катица Тодоровска
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет Кристијан Бандоски
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет Лидија Митревска
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет Марјан Таневски
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет - Мери
Ристова
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет Мирослав Глигоров
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет - Павле
Коцевски
–– Одлука за повторно активирање на Александра Атанасовска
–– Одлука за повторно активирање на Баже Филипов
–– Одлука за повторно активирање на Бети Николовска
–– Одлука за повторно активирање на Гордана Атанасовска
–– Одлука за повторно активирање на Емилија Митева
–– Одлука за повторно активирање на Лина Еленинска
–– Одлука за повторно активирање на Љубинка Миева
–– Одлука за повторно активирање на Мануела Донева
–– Одлука за повторно активирање на Марина Делова
–– Одлука за повторно активирање на Мухамед Далиповски
–– Одлука за повторно активирање на Никола Ѓорѓиевски
–– Одлука за продолжување во четврта година - Дејан Китанов
–– Одлука за промена на изборен предмет втор циклус - Стојанче
Насевски
–– Одлука за промена на статусот Александар Трајановски
–– Одлука за промена на статусот Дарко Симоновски
–– Одлука за промена на статусот Диана Гојкова
–– Одлука за промена на статусот Дијана Георгиевска
–– Одлука за промена на статусот Драгана Димитровска
–– Одлука за промена на статусот Емилија Недеска
–– Одлука за промена на статусот Емран Тополец
–– Одлука за промена на статусот Љупка Атанасова
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

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

Одлука за промена на статусот Магдалена Шишкова
Одлука за промена на статусот Мухамед Далиповски
Одлука за промена на статусот Наташа Стоилковска
Одлука за промена на статусот Филип Калков
Одлука заодбивање на барање за активирање на Кристина Дракалска
Одлука заодбивање на барање за активирање на Сара Арсовска
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Александар Магделиниќ
Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства -Елена Андонова
Предлог - мислење за продолжување на рокот за студирање за втор
циклус - Христина Филипоски
Предлог - одлука за измена и дополнување на одлука за признавање
на испити Матеј Димовски
Предлог-одлука за признавање на испити - Александар Станисавовски
Предлог-одлука за признавање на испити - Кирил Андевски
Предлог-одлука за признавање на испити - Мартин Филипов
Дневен ред на 144-та седница на ННС одржана на ден 24.12.2015 год.
Усвојување на записник од 143 - та седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно – научната област Бизнис
менаџмент и применета економија.
Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно – научната област Менаџмент
во царина и шпедиција.
Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно – научната област Управување
со системи и маркетинг менаџмент.
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Наташа Апостолова.
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 еден наставник во сите
звања за наставно – научната област Бизнис менаџмент и применета
економија.
–– Одлука за распишување конкурс избор на еден наставник во сите
звања за наставно – научната област Управување со системи и мар
кетинг менаџмент.
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Никола Китановски
–– Одлука за мирување - Мартин Тасевски
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–– Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд- Наташа
Апостолова
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Никола Илиев
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Марко Трајковски
–– Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства -Петар Чогуриќ
–– Одлука за повторно активирање на Маја Трајкова

1.
2.
3.

4.

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

Дневен ред на 145-та седница на ННС одржана на ден 03.02.2016 год.
Усвојување на записник од 144 - та седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно – научната област Бизнис
менаџмент и применета економија.
Донесување Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно – научната област Управување
со системи и маркетинг менаџмент.
Донесување Одлука за покренување на иницијатива и формирање
на работни групи за изработка на Елаборати за реакредитација на
студиски програми за прв, втор и трет циклус на студии на Факултет
за туризам и бизнис логистика.
Донесување Одлука за измена и дополнување на одлука бр. 2102575/6 од 04.12.2015 г. 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 усвојување на листа на членови на Наставно
– научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика за
летен семестар.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник
под наслов „ Туристичка картографија “.
Донесување Одлука за одобрување на исплата на финансиски
средства по барањето бр. 0801-2/4 од 26.01.2016 г. поднесено од
Проф. д-р Билјана Петревска.
Донесување Одлука за одобрување на исплата на финансиски
средства по барањето бр. 0801-2/5 од 26.01.2016 г. поднесено од
Проф. д-р Билјана Петревска.
Донесување Одлука за одобрување на исплата на финансиски
средства по барањето бр. 0801-2/2 од 21.01.2016 г. поднесено од Доц.
д-р Елизабета Митрева.
Донесување Одлука за одобрување на барање за проширување на
проектот „ Детерминирање на туристичките настани во источниот
регион на Р. Македонија“.
Донесување Одлука за одобрување на барање за покривање на патни
трошоци и трошоци за сместување за Проф. д-р Билјана Петревска.
Донесување Одлука за организирање на научна конференција
на тема Состојби и перспективи во туризмот, економијата и
бизнис логистиката во Република Македонија и формирање на
организационен тим.
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13. Донесување Одлука за организирање на посета на саем за туризам –
Белград.
14. Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на презен
тираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Факултет за туризам и
бизнис логистика.
15. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно - научната област Менаџмент во
царина и шпедиција и логистика.
16. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за доц. д-р
Марија Магдинчева Шопова.
17. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за доц. д-р
Мимоза Серафимова.
18. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за доц. д-р Тања
Ангелкова Петкова.
19. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за проф. д-р
Златко Јаковлев.
20. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за проф. д-р
Никола Димитров.
21. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за проф. д-р
Цане Котески.
22. Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракописот е –
скрипта под наслов „ Право на договорите во меѓународниот промет
“ од авторите Доц. д-р Драшко Атанасоски и м-р Анета Стојановска
Стефанова.
23. Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракописот е –
практикум под наслов „ Право на договорите во меѓународниот
промет “ од авторите Доц. д-р Драшко Атанасоски и м-р Анета
Стојановска Стефанова.
24. Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракописот е –
учебник под наслов „ Анимација во туризмот – теорија и практика “
од авторот Проф. д-р Златко Јаковлев.
25. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 15.01.2016 година во дневниот весник „Нова Македонија“
и “Коха“за избор на наставник во сите звања за наставно – научната
област Управување со системи и маркетинг менаџмент.
26. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 15.01.2016 година во дневниот весник „Нова Македонија“
и “Коха“за избор на наставник во сите звања за наставно – научната
област Бизнис менаџмент и применета економија.
27. Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Дарко Огнаноски.
28. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
29. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
30. Разно – Наставна проблематика.
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Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научната област Управување со системи
и маркетинг менаџмент.
–– Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научната област Бизнис менаџмент и
применета економија.
–– Одлука за распишување конкурс за избор на еден наставник во сите
звања за наставно - научната област Менаџмент во царина и шпе
диција и логистика.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник под наслов „
Туристичка картографија “.
–– Одлука за измена и дополнување на одлука бр. 2102-575/6 од
04.12.2015 г. за ангажирање на наставници и соработници на Факул
тет за туризам и бизнис логистика при УГД за летен семестар за
учебната 2015/2016 за прв циклус на студии.
–– Одлука за листа на членови на ННС за учебната 2015-2016 год. за
летен семестар.
–– Одлука за ОДБИВАЊЕ на тема за завршен испит-Јованче Нацевски
–– Одлука за одобрување исплата на средства за котизација - Билјана
Петревска - геобалканика 2016
–– Одлука за одобрување исплата на средства за котизација - Билјана
Петревска - јануари конференција
–– Одлука за одобрување исплата на средства за котизација - Елизабета
Митрева - Бургас јуни 2016
–– Одлука за одобрување на барање за проширување на проектот „
Детерминирање на туристичките настани во источниот регион на Р.
Македонија“.
–– Одлука за одобрување на патни трошоци за проф.Билјана Петревска
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
–– Одлука за организирање на посета на саем во Белград во февруари
–– Одлука за покренување иницијатива и формирање на работни групи
за изработка на елаборати за реакредитација
–– Одлука за прифаѓање на тема за магистерски труд- Дарко Огнаноски
–– 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 Мимоза
Серафимова - летен семестар
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за доц. д-р Тања Ангелкова
Петкова - летен семестар
–– 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
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за проф. д-р Цане Котески
- летен семестар
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–– Одлука за усвојување рецензија на ракописот е – учебник под наслов
„ Анимација во туризмот – теорија и практика “ од авторот Проф. д-р
Златко Јаковлев.
–– Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс за избор на
наставник во сите звања за наставно – научната област Управување
со системи и маркетинг менаџмент.
–– Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс за избор
на наставник во сите звања за наставно – научната област Бизнис
менаџмент и применета економија.
–– Одлука за усвојување рецензија на ракописот е – практикум под
наслов „ Право на договорите во меѓународниот промет “ од автори
те Доц. д-р Драшко Атанасоски и м-р Анета Стојановска Стефанова.
–– Одлука за усвојување рецензија на ракописот е – скрипта под наслов
„ Право на договорите во меѓународниот промет “ од авторите Доц.
д-р Драшко Атанасоски и м-р Анета Стојановска Стефанова.
–– Предлог-одлука за одбивање на барање за префрлување од насока на
насока - Ненад Антоновски
–– Одлука за одбивање на барање за изземање на професор - Верица
Аџиева
–– Одлука за одбивање на барање за иземање на професор - Сашко и
Стево Лазарови
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет - Сашо
Ливриниќ
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет - Соња
Ливриниќ
–– Одлука за повторно активирање на Адо Грбовиќ
–– Одлука за повторно активирање на Биљана Трајковска
–– Одлука за повторно активирање на Бојан Атанасоски
–– Одлука за повторно активирање на Гаврил Ниневски
–– Одлука за повторно активирање на Елизабета Ацеска
–– Одлука за повторно активирање на Ивана Жевелекова
–– Одлука за повторно активирање на Катарина Младеновска
–– Одлука за повторно активирање на Кристијан Ѓорѓиоски
–– Одлука за повторно активирање на Лазар Тасев
–– Одлука за повторно активирање на Ненад Настевски
–– Одлука за повторно активирање на Саниела Алексова
–– Одлука за повторно активирање на Сања Кралевска
–– Одлука за промена на статусот Ален Осман
–– Одлука за промена на статусот Викторија Петкова
–– Одлука за промена на статусот Драгана Ѓукиќ
–– Одлука за промена на статусот Мартин Трајков
–– Одлука за промена на статусот Моника Малинова
–– Одлука за промена на статусот Тоше Петрушевски
–– Одлука за промена на статусот Филип Николов
–– Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства -Стефан Станоев
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––
––
––
––

Предлог-одлука за признавање на испити - Ана Јовановска
Предлог-одлука за признавање на испити - Антигона Браздова
Одлука за организирање на Научна конференција
Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Факултет за туризам и бизнис логистика.
–– Одлука за повторно активирање на Љубица Јованова
–– Одлука за промена на статусот Љубица Јованова

1.
2.
3.

4.

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

Дневен ред на 146-та седница на ННС одржана на ден 22.02.2016 год.
Усвојување на записник од 145 - та седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно – научната област Менаџмент
во царина и шпедиција и Логистика.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство за Проф. д-р Билјана
Петревска по барање бр. 0801-2/9 од 17.02.2016 г.
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 09.02.2016 година во дневниот весник „Нова Македонија“
и “Коха“за избор на наставник во сите звања за наставно – научната
област Менаџмент во царина и шпедиција и Логистика.
Донесување Одлука за формирање на комисија за проверка на постој
ните учебници од македонски автори кои се користат на Факултет
за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип.
Донесување Одлука за давање согласност за поддршка и соработка
во проектот „Традиционална лесновска кујна – Пондиле“.
Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракописот е – скрипта
под наслов „Менаџмент на синџир на снабдување”, од авторот Доц.
д-р Мичо Апостолов.
Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракописот е –
практикум под наслов „Практикум за вежби - менаџмент на синџир
на снабдување”, од авторот Доц. д-р Мичо Апостолов.
Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракописот е –
практикум под наслов „ Практикум по меѓународни финансии ”, од
авторот Доц. д-р Татјана Бошков .
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно – Наставна проблематика.

Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за давање согласност за поддршка и соработка во проект Традиционална лесновска кујна
–– Одлука за усвојување рецензија на ракописот е – практикум под
наслов „Практикум за вежби - менаџмент на синџир на снабдување”,
од авторот Доц. д-р Мичо Апостолов
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–– Одлука за за усвојување рецензија на ракописот е – скрипта под
наслов „Менаџмент на синџир на снабдување”, од авторот Доц. д-р
Мичо Апостолов.
–– Одлука за усвојување рецензија на ракописот е – практикум под
наслов „ Практикум по меѓународни финансии ”, од авторот Доц. д-р
Татјана Бошков .
–– Одлука за утврдување на кандидати пријавени по Конкурс за избор на
наставник во сите звања за наставно – научната област Менаџмент во
царина и шпедиција и Логистика
–– Одлука за формирање на комисија за проверка на постојните
учебници од македонски автори
–– Одлука за одобрување на отсуство и котизација - Билјана Петревска
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
–– Одлука за формирање Рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научната област Менаџмент во царина и
шпедиција и Логистика.
–– Одлука за одбивање на барање за мирување - Александар Попов
–– Одлука за одбивање на барање за мирување - Николче Николовски
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет - Ана
Марија Арсова
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет - Филип
Ѓеоргиев
–– Одлука за одбивање на барање за промена на место на одржување на
практична настава - Николчо Крстов
–– Одлука за повторно активирање на Весна Зоева
–– Одлука за повторно активирање на Виктор Лазов
–– Одлука за повторно активирање на Владимир Димковски
–– Одлука за повторно активирање на Ивана Костовска
–– Oдлука за промена на статусот Роберт Стоилков
–– Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства -Благица Ковачева
–– Предлог - одлука за измена и дополнување на одлука за признавање
на испити Елена Сотировска
–– Предлог-одлука за одбивање на барање за промена на студиска
програма - Александар Атанасов
–– Предлог-одлука за одбивање на барање за промена на студиска
програма - Михајло Михаилов
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Александар Николовски
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Бобан Спасевски
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Дина Ивановска
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Зорица Маринковиќ
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Катерина Спасева
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Магдалена Илиевска
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Марија Бикова
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Силвија Јангелова
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Дневен ред на 147-та седница на ННС одржана на ден 14.03.2016 год.
Усвојување на записник од 146 - та седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на
еден наставник во сите звања за наставно - научната област
Претприемништво и Бизнис менаџмент.
Донесување Одлука за утврдување на бројот на студентите кои ќе
се запишуваат во академската 2016/2017 на Факултет за туризам и
бизнис логистика на прв циклус на студии.
Донесување Одлука за утврдување на бројот на студентите кои ќе
се запишуваат во академската 2016/2017 на Факултет за туризам и
бизнис логистика на втор циклус на студии.
Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
тајно гласање за избор на членови на Комисијата за самоевалуација
на Факултет за туризам и бизнис логистика.
Донесување Одлука за избор на членови на Комисијата за самоевалу
ација на Факултет за туризам и бизнис логистика.
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Борка Петрушева.
Донесување Одлука за одобрување отсуство по барање на проф. д-р
Билјана Петревска.
Донесување Одлука за усвојување рецензија на ракописот е –
практикум под наслов „Психологија на туризмот ”, од авторот Доц.
д-р Александра Жежова.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на монографија
под наслов „ Современи предизвици на претприемништвото и
туризмот во Р. Македонија “.
Донесување Одлука за измена и дополнување на одлука бр. 2102-59/58
од 03.02.2016 за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Факултет за туризам и бизнис логистика.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство на доц. Д-р Татјана
Бошков.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно – Наставна проблематика.

Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за избор на рецензенти за монографија „ Современи
предизвици на претприемништвото и туризмот во Р.Македонија“
–– Oдлука за број на студенти за упис во академската 2016/2017 на
Факултет за туризам и бизнис логистика на прв циклус на студии
–– Одлука за Комисија за спроведување на тајно гласање за комисија за
самоевалуација 2016 год.
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
–– Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд- Борка Петрушева
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–– Одлука за распишување конкурс за избор на еден наставник во сите
звања за наставно - научната област Претприемништво и Бизнис
менаџмент.
–– Одлука за усвојување на рецензија за практикум „Психологија во
туризмот“
–– Одлука за утврдување на број на студенти за втор циклус студии за
учебната 2016-2017 год
–– Одлука за формирање Комисија за самоевалуација 2016 год.
–– Одлука за измена и дополнување на потврда на веродостојноста на
податоци за ФРВ – 2016 год.
–– Одлука за одобрување на отсуство и патни трошоци – д-р Татјана
Бошков
–– Одлука за задоцнет упис на 5 семестар - Велика Мицевска
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет - Ангел
Илиев
–– Одлука за повторно активирање на Александра Неделковска
–– Одлука за повторно активирање на Дарко Трпковски
–– Одлука за промена на статусот Викторија Арџелиева
–– Одлука за промена на статусот Наташа Димчевска
–– Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства -Кирил Шаренковски
–– Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства -Крум Грковски
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Татјана Џонова
–– Предлог - одлука за измена и дополнување на одлука за признавање
на испити Тошо Чочоровски

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Дневен ред на 148-та седница на ННС одржана на ден 28.03.2016 год.
Усвојување на записник од 147 - та седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за избор на наставник во наставно – научно зва
ње – вонреден професор за наставно - научната област Управување
со системи и маркетинг менаџмент.
Донесување Одлука за избор на наставник во наставно – научно
звање – вонреден професор за наставно - научната област Бизнис
менаџмент и применета економија.
Донесување Одлука за усвојување на елаборат за акредитација на
сту-диска програма Бизнис администрација на прв циклус на студии
на Фа-култет за туризам и бизнис логистика.
Донесување Одлука за усвојување на елаборат за акредитација на
сту-диска програма Бизнис логистика на прв циклус на студии на
Факултет за туризам и бизнис логистика.
Донесување Одлука за усвојување на елаборат за акредитација на
сту-диска програма Гастрономија, исхрана и диететика на прв циклус
на сту-дии на Факултет за туризам и бизнис логистика.
Донесување Одлука за усвојување на елаборат за акредитација на
сту-диска програма Туризам на прв циклус на студии на Факултет за

Годишен извештај

туризам и бизнис логистика.
7. Донесување Одлука за усвојување на елаборат за акредитација на
студи-ска програма Хотелско - ресторанска на прв циклус на студии
на Факул-тет за туризам и бизнис логистика.
8. Донесување Одлука за усвојување на пријавата за реализација на
проект „Тур – Ретур & Tur – Retur / Поаѓање - враќање // Оди – Дојди.
9. Донесување Одлука за усвојување на Програмата за организирање
на сертифицирана настава и полагање стручен испит за туристички
водич, туристички придружник и раководител на туристичка агенција.
10. Донесување Одлука за усвојување на Трошковникот за полагање на
ис-пит за Туристички водич, Туристички придружник и Раководител
на ту-ристичка агениција.
11. Донесување Одлука за утврдување листа на ментори за реализација
на практична настава – интердисциплинарен проект за студентите на
прв циклус студии на Факултет за туризам и бизнис логистика.
12. Донесување Одлука за утврдување предлог универзитетски изборни
предмети од Факултет за туризам и бизнис логистика.
13. Донесување Одлука за усвојување рецензија на монографија под
наслов „Современи предизвици на претприемништвото и туризмот
во Р. Маке-донија ”.
14. Донесување Одлука по барање на Доц. Д-р Татјана Бошков за
присуство на експерт – директор на дирекцијата за платни системи.
15. Донесување Одлука за одобрување на отсуство поради учество на
Ту-ризмијада.
16. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
17. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
18. Разно – Наставна проблематика.
Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за усвојување на рецензија за Монографија под наслов
„Современи предизвици на претприемништвото и туризмот во Р.
Маке-донија ”.
–– Одлука за избор на Д-р Елизабета Митрева - вонреден професор
–– Одлука за избор на Д-р Мичо Апостолов - вонреден професор
–– Одлука за одобрување на отсуство за учество во туризмијада - Будва
2016
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
–– Одлука за усвојување на пријава за проект - Тур Ретур 2016
–– Одлука за утврдување листа на ментори за реализација на практична
настава – интердисциплинарен проект
–– Одлука за мирување - Петар Ичев
–– Одлука за усвојување на Програма за полагање испит за туристички
водич и туристички придружник
–– Одлука за усвојување на Трошковник за полагање за Туристички
водич Туристички придружник и Раководител на туристи
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–– Одлука за усвојување на елаборат за студиска програма Туризам Прв циклус
–– Одлука за усвојување на елаборат за студиска програма Бизнис
логистика - Прв циклус
–– Одлука за усвојување на елаборат за студиска програма Бизнис
администрација - Прв циклус
–– Одлука за усвојување на елаборат за студиска програма Гастрономија,
исхрана и диететика - Прв циклус
–– Одлука за усвојување на елаборат за студиска програма Хотелско ресторанска- Прв циклус
–– Одлука заутврдување на предлог универзитетски изборни предмети
- прв циклус
–– Одлука за промена на статусот Елена Фросина Стојкоска
–– Одлука за промена на статусот Ѓурѓица Велкова
–– Одлука за промена на статусот Александар Давидов
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Мартин Филипов
–– Предлог-одлука за признавање на активности од Еразмус -Стефанија
Ѓорѓиева
–– Одлука за промена на статусот Катерина Алексова

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

8.
9.
10.
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Дневен ред на 149-та седница на ННС одржана на ден 06.04.2016 год.
Усвојување на записник од 148 - та седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно – научната област Претприемништво и Бизнис менаџмент.
Донесување Одлука за организирање на Традиционална изложба
под наслов „ Туристичко – гастрономска изложба на алтернативни
форми за развој на туризмот “.
Донесување Одлука за организирање на натпревари за студентите на
Факултет за туризам и бизнис логистика.
Донесување Одлука за организирање на посета на Меѓународен саем
за туризам – Скопје.
Донесување Одлука за усвојување рецензија на учебник под наслов
„Туристичка картографија ”, од авторот проф. д-р Цане Котески.
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс на 25.03.2016 година за избор на наставник во сите звања за
наставно – научната област Претприемништво и Бизнис менаџмент.
Донесување Одлука за одобрување на пакет програма за полагање
стручен испит и стекнување сертификат и уверение за туристички
водич, туристички придружник и раководител на туристичка агенција
за студентите на Факултетот за туризам и бизнис логистика.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно – Наставна проблематика.

Годишен извештај

Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно – научната област Претприемништво и
Бизнис менаџмент.
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
–– Одлука за организирање на Традиционална изложба под наслов „
Туристичко – гастрономска изложба на алтернативни форми за
развој на туризмот “.
–– Одлука за организирање на натпревари за студентите на ФТБЛ
–– Одлука за организирање на посета на саем за туризам - Скопје
–– Одлука за повторно активирање на Тодор Петровски
–– Одлука за промена на статусот Јована Нешова
–– Одлука за усвојување рецензија на учебник под наслов „Туристичка
картографија ”, од авторот проф. д-р Цане Котески.
–– Одлука за утврдување пакет програма за полагање туристички водич
за студенти на ФТБЛ
–– Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Мирче Китановски
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс на
25.03.2016 година за избор на наставник во сите звања за наставно –
научната област Претприемништво и Бизнис менаџмент.

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

Дневен ред на 150-та седница на ННС одржана на ден 18.04.2016 год.
Усвојување на записник од 149 - та седница на ННС на Факултетот.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд за кандидат Ристе Ѓоргиев.
Донесување Одлука за избор на наставник во наставно - научно звање
– вонреден професор за наставно - научната област Менаџмент во
царина, шпедиција и логистика.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство поради учество на
Туризмијада .
Донесување Одлука за организирање на посета на музеј на Народна
банка на Р.М.
Донесување Одлука за организирање на посета на Меѓународен саем
за вработување и кариера – Скопје.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно – Наставна проблематика.

Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за избор на Д-р Драшко Атанасоски - вонреден професор
–– Одлука за одобрување на отсуство за учество во туризмијада - Будва
2016 - со измени
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
–– Одлука за организирање на посета на музеј на Народна банка
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–– Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд Ристе Георгиев
–– Одлука за повторно активирање на Зоран Костов
–– Одлука за промена на статусот Гордана Митрова
–– Одлука за промена на статусот Мартин Трајчев
–– Одлука за одбивање на барање за промена на изборен предмет Маријана Љушева
–– Oдлука за организирање на посета на саем за вработување и кариера
Дневен ред на 151-та седница на ННС одржана на ден 25.04.2016 год.
1. Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Ристо
Ѓеоргиев и определување на денот на јавна одбрана.
2. Донесување Одлука за формирање на комисија за запишување на
нови студенти во прва година на прв циклус универзитетски студии
во учебната 2016/2017 година на Факултет за туризам и бизнис
логистика.
3. Донесување Одлука за формирање на Конкурсна комисија за упис
на студенти на втор циклус студии на Факултетот за туризам и бизнис
логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ за учебната 2016/2017 г.
4. Донесување Одлука за одобрување на отсуство по барање на проф.
д-р Билјана Петревска.
5. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
6. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
7. Разно – Наставна проблематика
Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Ристо Георгиев
–– Одлука за одбивање на тема за завршен испит -Стефан Ѓорѓевски
–– Одлука за одобрување на отсуство - Билјана Петревска - Португалија
–– одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
–– Одлука за формирање на комисија за запишување на нови студенти
во прва година на прв циклус универзитетски студии во учебната
2016/2017 година на Факултет за туризам и бизнис логистика
–– Одлука за формирање на Конкурсна комисија за упис на студенти
на втор циклус студии на Факултетот за туризам и бизнис логистика
при Универзитетот „Гоце Делчев“ за учебната 2016/2017 г.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Виктор Трајковски
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Дарио Лазаров
–– Oдлука за промена на статусот Ива Алексова
Дневен ред на 152-та седница на ННС одржана на ден 11.05.2016 год.
Усвојување на записник од 150 – та и 151- та седница на ННС на
Факултетот
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Годишен извештај

1. Донесување Одлука за ангажирање на наставници и соработници на
Факултет за туризам и бизнис логистика при УГД за зимски семестар
за учебната 2016/2017 за прв циклус на студии.
2. Донесување Одлука за ангажирање на наставници и соработници на
Факултет за туризам и бизнис логистика при УГД за летен семестар
за учебната 2016/2017 за прв циклус на студии.
3. Донесување Одлука за ангажирање на наставници на Факултет за
туризам и бизнис логистика при УГД за учебната 2016/2017 за втор
циклус на студии.
4. Донесување Одлука за одобрување на бесплатно полагање и
стекнување сертификат од испитите за Туристички водич, туристички
придружник или раководител на туристичка агенција за четири лица
вработени во Канал плус – Телевизија.
5. Донесување Одлука за организирање посета на Агенција за промоција
и поддршка на туризмот во Р. Македонија.
6. Донесување Одлука за покривање на трошоци за одржување на
научно – стручна конференција под наслов „ Состојби и перспективи
во туризмот, економијата и бизнис логистиката во Р. Македонија “.
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за утврдување
на исполнетост на критериуми за стекнување на статус истакнат
стручњак од практиката.
8. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
9. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
10. Разно – Наставна проблематика.
Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за ангажирање на наставници и соработници на Факултет за
туризам и бизнис логистика при УГД за зимски семестар за учебната
2016/2017 за прв циклус на студии.
–– Одлука за ангажирање на наставници и соработници на Факултет за
туризам и бизнис логистика при УГД за летен семестар за учебната
2016/2017 за прв циклус на студии
–– Одлука за ангажирање на наставници на Факултет за туризам и
бизнис логистика при УГД за учебната 2016/2017 за втор циклус на
студии.
–– Одлука за одобрување на бесплатно полагање и стекнување
сертификат за Канал плус телевизија
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
–– Одлука за формирање на комисија за утврдување на исполнетост на
критериуми за стручњак од практиката
–– Одлука за организирање на посета на Агенција за промоција и
поддршка на туризмот
–– Одлука за промена на статусот Даниел Тунев
–– Одлука за покривање на трошоци за одржување на научно – стручна
конференција под наслов „ Состојби и перспективи во туризмот,
економијата и бизнис логистиката во Р. Македонија “.
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1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дневен ред на 153-та седница на ННС одржана на ден 18.05.2016 год.
Усвојување на записник од 152 – та седница на ННС на Факултетот
Донесување Одлука за избор на наставник во наставно - научно звање –
вонреден професор за наставно – научната област Претприемништво
и Бизнис менаџмент.
Донесување Одлука за утврдување предлог универзитетски изборни
предмети од Факултет за туризам и бизнис логистика за втор циклус
на студии.
Донесување Одлука за усвојување на елаборат за акредитација на
сту-диска програма Меѓународен туризам на втор циклус на студии
на Фа-култет за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип.
Донесување Одлука за усвојување на елаборат за акредитација на
студиска програма Бизнис логистика на втор циклус на студии на
Факул-тет за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник
под наслов „ Деловно планирање “ од Проф. д-р Билјана Петревска.
Донесување Одлука за организирање посета на Лешочкиот манастир
и Полошкиот регион.
Донесување Одлука за покривање на трошоци за набавка на
намирници за летен семестар за учебната 2015/2016 г.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно – Наставна проблематика.

Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за избор на Д-р Мимоза Серафимова - вонреден професор
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на учебник под наслов „
Деловно планирање “ од Проф. д-р Билјана Петревска.
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
–– Одлука за организирање на посета на Лешочкиот манастир
–– Одлука за покривање на трошоци за набавка на намирници за летен
семестар за учебната 2015/2016 г.
–– Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус Јулијана Саздова
–– Одлука за усвојување на елаборат за студиска програма Меѓународен
туризм - втор циклус
–– Одлука за усвојување на елаборат за студиска програма Бизнис
логистика - втор циклус
–– Одлука заутврдување на предлог универзитетски изборни предмети втор циклус студии
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Годишен извештај

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

12.
13.
14.
15.
16.

Дневен ред на 154-та седница на ННС одржана на ден 13.06.2016 год.
Усвојување на записник од 153 – та седница на ННС на Факултетот
Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд за кандидат Дарко Огнаноски.
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Илија Милосовски.
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Моника Трпевска.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум
под наслов „ Информациони системи во туризмот и угостителството
“.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум
под наслов „ Истражување на туристичкиот пазар “.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта
под наслов „ Информациони системи во туризмот и угостителството“.
Донесување Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта
под наслов „ Истражување на туристичкиот пазар “.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство на Проф. д-р Никола
Димитров.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство на Доц. д-р Дејан
Методијевски.
Донесување Одлука за прифаќање на Пријава за финансирање на
билатерален проект.
Донесување Одлука за усвојување на елаборат за акредитација на
студиска програма Меѓународен туризам на англиски јазик на втор
циклус на студии на Факултет за туризам и бизнис логистика при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Донесување Одлука за утврдување предлог универзитетски изборни
предмети од Факултет за туризам и бизнис логистика за втор циклус
на студии.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување Одлука за за промена на тема и ментор за дипломска
работа.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно – Наставна проблематика.

Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за прифаќање на Пријава за финансирање на билатерален
проект
–– Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд Дарко Огнаноски
–– Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд- Моника Трпевска
–– Одлука за прифаќање на тема за магистерски труд - Илија Милосовски
–– Одлука за усвојување на елаборат за студиска програма Меѓународен
туризам на англиски јазик - втор циклус
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–– Одлука заутврдување на предлог универзитетски изборни предмети втор циклус - измена
–– Одлука за одобрување на отсуство и патни трошоци – проф.д-р
Никола Димитров
–– Одлука за одобрување на отсуство и патни трошоци –д-р Дејан
Методијевски
–– Одлука за избор на рецензенти за практикум под наслов „
Информациони системи во туризмот и угостителството “.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта под наслов „
Информациони системи во туризмот и угостителството“.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на практикум под наслов
„ Истражување на туристичкиот пазар “.
–– Одлука за избор на рецензенти за издавање на скрипта под наслов „
Истражување на туристичкиот пазар “.
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Тошо Чочоровски
–– Одлука за промена на статусот Ненад Тодоров
–– Предлог-одлука за одбивање на барање за промена на студиска
програма - Мартин Манасиев
–– Предлог - мислење за одобрување на барање за рефундирање на
средства - Ивана Стојановска
–– Одлука за промена на статусот Ангел Манџуков
–– Одлука за обвивање на тема за завршен -Емилија Василковска
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Моника Арсова
–– Одлука за промена на тема и ментор - Васо Ламбевски
–– Одлука за промена на статусот Даниел Милчевски

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Дневен ред на 155-та седница на ННС одржана на ден 27.06.2016 год.
Усвојување на записник од 154 – та седница на ННС на Факултетот
Донесување Одлука за усвојување на извештај од Рецензентска
комисија за оценка и одбрана на магистерски труд на кандидат Дарко
Огнаноски и определување на денот на јавна одбрана.
Донесување Одлука за прифаќање на наслов на тема на магистерски
труд на кандидат Александра Баток.
Донесување Одлука за продолжување на рок за студирање за студент
Наташа Апостолова на втор циклус на студии.
Донесување Одлука за усвојување рецензија на учебник под наслов
„Деловно планирање“ од авторите проф. д-р Билјана Петревска и
проф. д-р Ленче Петреска.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство и исплата на
финансиски средства на доц. д-р Дејан Методијевски.
Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
Разно – Наставна проблематика.

Годишен извештај

Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за усвојување на извештај за оценка и одбрана на магистерски
труд на кандидат Дарко Огнаноски.
–– Oдлука за прифаќање на тема за магистерски труд - Александра
Баток.
–– Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус Наташа Апостолова.
–– Одлука за усвојување рецензија на учебник под наслов „Деловно
планирање“ од авторите проф. д-р Билјана Петревска и проф. д-р
Ленче Петреска.
–– Одлука за одобрување исплата на средства за котизација - Дејан
Методијески.
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
–– Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на
средства – Наташа Пановска.

1.

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

Дневен ред на 156-та седница на ННС одржана на ден 24.8.2016 год.
Усвојување на записник од 155-та седница на ННС на Факултетот
Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлуката за
ангажирање на наставници и соработници на Факултет за туризам и
бизнис логистика при УГД за зимски семестар за учебната 2016/2017
за прв циклус на студии.
Донесување Одлука за плаќање на трошоци за лекторирање и
печатење на зборникот.
Донесување Одлука за ангажираност на наставници и соработници
во проектот Еразмус.
Донесување Одлука за покривање на патните трошоци за гости од
странство за учество на Туризмијада.
Донесување Одлука за одобрување на отсуство и уплата на котизација
за учество на меѓународна конференција за проф. д-р Билјана
Петревска.
Донесување Одлука за уплата на котизација за учество на меѓународна
конференција за проф.д-р Нако Ташков.
Донесување Одлука за усвојување на листа на членови на Наставно
– научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика за
зимски семестар 2016/2017 година.
Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за доц. д-р
Марија Магдинчева Шопова.
Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за проф. д-р
Мимоза Серафимова.
Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за доц. д-р Тања
Ангелкова Петкова.
Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за проф. д-р
Златко Јаковлев.
Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за проф. д-р
Никола Димитров.

557

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

13. Донесување Одлука за регулирање на патни трошоци за проф. д-р
Цане Котески.
14. Донесување Одлука за ангажираност на доц. д-р Александра Жежова
на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје.
15. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
16. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
17. Разно – Наставна проблематика.
Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за одобрување на котизација - Елизабета Митрева - Црна
Гора.
–– Одлука за одобрување на котизација - Нако Ташков – Романија.
–– Одлука за одобрување на отсуство - Билјана Петревска - Охрид 2016.
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за Златко Јаковлев зимски семестар 2016-2017 год.
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за д-р Марија Шопова зимски семестар 2016-2017 год.
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за проф.д-р.Мимоза
Серафимова - зимски семестар 2016-2017 год.
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за проф.д-р Никола
Димитров - зимски семестар 2016-2017 год.
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за проф.д-р Цане Котески
- зимски семестар 2016-2017 год.
–– Одлука за согласност за ангажираност на доц. д-р Александра Жежова
на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје.
–– Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд Никола Бизоев.
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
–– Одлука за ОДБИВАЊЕ на тема за завршен - Наташа Љотевска.
–– Одлука за ОДБИВАЊЕ на тема за завршен - Тања Андовска.
–– Одлука за ОДБИВАЊЕ на тема за завршен - Емилија Василковска втор пат.
–– Одлука за ОДБИВАЊЕ на тема за завршен - Славица Бошковска.
–– Одлука за одобрување на учество во Еразмус проект.
–– Одлука за покривање на трошоци за лекторирање и печатење на
зборник на трудови од конференција.
–– Одлука за регулирање на патните трошоци за Тања Ангелкова
Петкова - зимски семестар 2016-2017 год.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Марина
Петревска.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Катерина
Стефановска.
–– Одлука за повторно активирање на Марија Бошковска.
–– Одлука за повторно активирање на Деспина Петровска.
–– Предлог - мислење за одобрување на Барање за рефундирање на
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средства - Васко Дедејски
–– Предлог - мислење за одобрување на Барање за рефундирање на
средства - Дарко Ангеловски
–– Предлог - мислење за одобрување на Барање за рефундирање на
средства - Кристина Митева.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Ана Накова.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг факултет - Ана Јовановска.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг факултет - Наташа
Павловска.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг факултет - Сезер Пашов.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Верица
Моневска.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Викторија
Гегова.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Слободанче
Тренчов.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Филип
Николов.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Фросина
Џиџева.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Зорица
Љошевска.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Стефан
Бошковски.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Даниела Димова.
–– Одлука за повторно активирање на Александар Алексов.
–– Одлука за повторно активирање на Александар Донев.
–– Одлука за повторно активирање на Амар Колашинац.
–– Одлука за повторно активирање на Ангелче Петковски.
–– Одлука за повторно активирање на Билјана Христовска.
–– Одлука за повторно активирање на Бобан Велјаноски.
–– Одлука за повторно активирање на Борис Стефанов.
–– Одлука за повторно активирање на Виктор Костов.
–– Одлука за повторно активирање на Владо Спасовски.
–– Одлука за повторно активирање на Влатко Марков.
–– Одлука за повторно активирање на Дејан Анастасов.
–– Одлука за повторно активирање на Дејан Арнаудов.
–– Одлука за повторно активирање на Димитар Божиноски.
–– Одлука за повторно активирање на Ѓорѓе Караризов.
–– Одлука за повторно активирање на Елвир Дрпљанин.
–– Одлука за повторно активирање на Елица Димкова.
–– Одлука за повторно активирање на Жарко Христовски.
–– Одлука за повторно активирање на Игор Атанасоски.
–– Одлука за повторно активирање на Јордан Ристески.
–– Одлука за повторно активирање на Кирил Манчев.
–– Одлука за повторно активирање на Крсте Андонов.
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Одлука за повторно активирање на Круме Лефков.
Одлука за повторно активирање на Лазар Михајлов.
Одлука за повторно активирање на Лара Алексовска.
Одлука за повторно активирање на Љубица Блажевска.
Одлука за повторно активирање на Мартин Јованов.
Одлука за повторно активирање на Мики Величковски.
Одлука за повторно активирање на Миле Алчинов.
Одлука за повторно активирање на Митева Љубица.
Одлука за повторно активирање на Мухамед Далиповски.
Одлука за повторно активирање на Никола Јовановски.
Одлука за повторно активирање на Никола Караколев.
Одлука за повторно активирање на Николче Ѓошевски.
Одлука за повторно активирање на Нино Димовски.
Одлука за повторно активирање на Сашо Ванчевски.
Одлука за повторно активирање на Симеон Стоилов.
Одлука за повторно активирање на Симона Џуковска.
Одлука за повторно активирање на Славиша Захариев.
Одлука за повторно активирање на Стефани Брламова.
Одлука за повторно активирање на Теодора Миленковска.
Одлука за повторно активирање на Томе Лазов.
Одлука за повторно активирање на Фросина Џиџева.
Одлука за промена на статусот Александар Богдановски.
Одлука за промена на статусот Александар Донев.
Одлука за промена на статусот Анастасија Лазарова.
Одлука за промена на статусот Блаже Митев.
Одлука за промена на статусот Бранкица Николова.
Одлука за промена на статусот Викторија Андонова.
Одлука за промена на статусот Димитар Божиновски.
Одлука за промена на статусот Лазар Михајлов.
Одлука за промена на статусот Маријана Јовевска.
Одлука за промена на статусот Марио Чобанов.
Одлука за промена на статусот Мартин Маринковски.
Одлука за промена на статусот Мартин Цветковски.
Одлука за промена на статусот Мухамед Далиповски.
Одлука за промена на статусот Ненад Станковски.
Одлука за промена на статусот Николче Митевски.
Одлука за промена на статусот Стефан Бошковски.
Предлог-одлука за повторно полагање на испити - Николчо Петров.
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерски труд Јулијана Саздова.
Одлука за мирување Радица Ристеска.
Одлука за одбивање на барање за активирање по испишување Мартин Ѓорѓиев.
Одлука за поништување на оценка и повторување на испит - Теодора
Ивановска.
Одлука за продолж. во четврта година - Владимир Митев.

Годишен извештај

–– Одлука за продолж. во четврта година - Ненад Станковски.
–– Одлука за измена и дополнување на одлука за ангажман на наставници
за зимски семестар 2016-2017 год.
Дневен ред на 157-та седница на ННС одржана на ден 5.9.2016 год.
1. Донесување Одлука за усвојување рецензија на практикум под
наслов „Практикум по безбедност и контролинг во туризмот и
угостителството“ од авторите доц. д-р Дејан Методијевски и м-р
Оливер Филипоски.
2. Донесување Одлука за усвојување рецензија на скрипта под наслов
„Скрипта по безбедност и контролинг во туризмот и угостителството“
од авторите доц. д-р Дејан Методијевски и м-р Оливер Филипоски.
3. Донесување Одлука за ангажирање на стручњаци од праксата.
4. Донесување Одлука за формирање Комисија за затварање на пријава
за испит по предметот Нутриционизам.
5. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
6. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
7. Разно – Наставна проблематика.
Донесени одлуки на седницата:
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Александар
Антовски.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Бојан
Милевски.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Огнен
Караџоски.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг факултет - Кристијан Арсов.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг факултет - Кристијан Арсов.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Драгана
Ангеловска.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг факултет - Стефан
Милковски.
–– Предлог-мислење за одобрување на Барање за рефундирање на
средства - Кристина Чакорјанева.
–– Предлог - мислење за одобрување на Барање за рефундирање на
средства - Ивана Симеонова.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Филип Калков.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Сунчица
Николова.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Симона Донева.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Емил Чинго.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Марија
Веселинова.
–– Одлука за формирање на комисија за затварање на пријави по испит
Нутриционизам.
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–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Јовица
Костадинов.
–– Одлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
–– Одлука за ангажман на стручњаци од праксата за учебната 20162017 год.во зимски семестар.
–– Одлука за одбивање на барање за мирување - Филип Ѓеоргиев.
–– Одлука за повторно активирање на Александра Јосифовска.
–– Одлука за повторно активирање на Ангела Тодоровска.
–– Одлука за повторно активирање на Андреј Соколов.
–– Одлука за повторно активирање на Бранко Смилков.
–– Одлука за повторно активирање на Викторија Василевска.
–– Одлука за повторно активирање на втор циклус студии за Марија
Станојкова.
–– Одлука за повторно активирање на Давид Јовановски.
–– Одлука за повторно активирање на Данче Милкова.
–– Одлука за повторно активирање на Дарко Трпковски.
–– Одлука за повторно активирање на Емил Чинго.
–– Одлука за повторно активирање на Зоки Дејанов.
–– Одлука за повторно активирање на Ивана Костовска.
–– Одлука за повторно активирање на Јонуз Алијев.
–– Одлука за повторно активирање на Марјан Танушевски.
–– Одлука за повторно активирање на Снежана Накова.
–– Одлука за повторно активирање на Срна Богдановска.
–– Одлука за повторно активирање на Стефан Ѓорѓиевски.
–– Одлука за повторно активирање на Стефани Ангеловска.
–– Одлука за повторно активирање на Филип Ѓорѓевски.
–– Одлука за повторно активирање на Филип Калков.
–– Одлука за повторно активирање на Филип Минев.
–– Одлука за повторно активирање на Филип Цветковски.
–– Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус Љупка Атанасова.
–– Одлука за продолжување на рокот за студирање за втор циклус Марија Станојкова.
–– Одлука за промена на статусот Александра Стојанова.
–– Одлука за промена на статусот Ивана Костовска.
–– Одлука за промена на статусот Магдалена Крстевска.
–– Одлука за промена на статусот Раде Цветковиќ.
–– Одлука за промена на статусот Сандра Илиќ.
–– Одлука за промена на статусот Срна Богдановска.
–– Одлука за усвојување рецензија на практикум под наслов „Практикум
по безбедност и контролинг во туризмот и угостителството“ од
авторите доц. д-р Дејан Методијевски и м-р Оливер Филипоски.
–– Одлука за усвојување рецензија на скрипта под наслов „Скрипта по
безбедност и контролинг во туризмот и угостителството“ од авторите
доц. д-р Дејан Методијевски и м-р Оливер Филипоски.
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Дневен ред на 158-та седница на ННС одржана на ден 14.9.2016 год.
Усвојување на записник од 156-та седница и 157-та на ННС на
Факултетот.
1. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на асистент докторанд за наставно-научната област хотелски инженеринг.
2. Донесување Одлука за именување на асистенти-докторанди - членови
на Наставно-научен совет на Факултет за туризам и бизнис логистика
при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
3. Донесување Одлука за усвојување на листа на членови на Наставнонаучниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика за
зимски семестар.
4. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерски труд на кандидат Наташа Апостолова.
5. Донесување Одлука за донирање на средства за организација на
Туризмијада.
6. Донесување Одлука за промена на тема и ментор за дипломска работа
за студент Христина Трајчевска.
7. Донесување одлуки за усвојување на пријави за завршен испит од
студентите.
8. Донесување одлуки по молби и барања од студенти.
9. Разно – Наставна проблематика.
Донесени одлуки на седницата:
–– Одлука за донирање на средства за организација на Туризмијада.
–– Одлука за избор на асистенти-докторанди - членови на Наставнонаучен совет на Факултет за туризам и бизнис логистика при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за листа на членови на Наставно-научниот совет на
Факултетот за туризам и бизнис логистика за зимски семестар
2016/2017 год.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Игор
Младеновски.
–– Oдлука за одобрување на теми за завршен испит и дипломска работа.
–– Одлука за распишување конкурс за избор на асистент-докторанд за
наставно-научната област хотелски инженеринг.
–– Одлука за формирање комисија за оценка на маг. труд - Наташа
Апостолова.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Марко
Стојаноски.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Горан Симов.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Симона
Арсовска.
–– Предлог-одлука за признавање на испити - Климент Стаменков.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Кристина
Ангеловска.
–– Предлог-одлука за префрлување од насока на насока - Андреј
Божиновски.
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–– Предлог-одлука за промена на студиска програма - Иван Лазаревски.
–– Предлог-одлука за префрлување од друг факултет - Владимир
Петковски.
–– Одлука за мирување Весна Вељановска.
–– Одлука за одбивање на барање за промена на статусот Филип
Бошевски.
–– Одлука за повторно активирање на Андреј Трајчевски.
–– Одлука за повторно активирање на Верица Бошковски.
–– Одлука за повторно активирање на Весна Ристова.
–– Одлука за повторно активирање на Даниела Илиевска.
–– Одлука за промена на тема и ментор - Христина Трајчевска.
–– Одлука за повторно активирање на Дејана Кузмановиќ.
–– Одлука за повторно активирање на Ема Николова.
–– Одлука за повторно активирање на Емилија Вуиќ.
–– Одлука за повторно активирање на Емилија Нешкоска.
–– Одлука за повторно активирање на Емран Тополец.
–– Одлука за повторно активирање на Живко Дебников.
–– Одлука за повторно активирање на Иван Лазаревски.
–– Одлука за повторно активирање на Ивана Анчевска.
–– Одлука за повторно активирање на Игор Ѓуриќ.
–– Одлука за повторно активирање на Илија Рајковчевиќ.
–– Одлука за повторно активирање на Искра Кочова.
–– Одлука за повторно активирање на Катерина Параклиева.
–– Одлука за повторно активирање на Коста Митровиќ.
–– Одлука за повторно активирање на Љупка Цветановска.
–– Одлука за повторно активирање на Љупчо Харалампијевски.
–– Одлука за повторно активирање на Марија Прличкова.
–– Одлука за повторно активирање на Милан Стојановиќ.
–– Одлука за повторно активирање на Милош Јакимовски.
–– Одлука за повторно активирање на Мирослав Тодоровски.
–– Одлука за повторно активирање на Михаел Стаменковиќ.
–– Одлука за повторно активирање на Михајло Михаилов.
–– Одлука за повторно активирање на Никола Попов.
–– Одлука за повторно активирање на Николина Цветковска.
–– Одлука за повторно активирање на Нино Илиевски.
–– Одлука за повторно активирање на Петар Тодоров.
–– Одлука за повторно активирање на Савче Крџева.
–– Одлука за повторно активирање на Саниела Алексова.
–– Одлука за повторно активирање на Симона Андонова.
–– Одлука за повторно активирање на Симона Арсовска.
–– Одлука за повторно активирање на Симонета Ванева.
–– Одлука за повторно активирање на Стефанија Петковска.
–– Одлука за повторно активирање на Стојан Димовски.
–– Одлука за промена на статусот Стефан Стоилковски.
–– Одлука за промена на статусот Елена Парапунова.
–– Одлука за промена на статусот Ивана Митевска.
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––
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Одлука за промена на статусот Илија Рајковчевиќ.
Одлука за промена на статусот Јосиф Ангеловски.
Одлука за промена на статусот Катерина Параклиева.
Одлука за промена на статусот Катерина Сивакова.
Одлука за промена на статусот Кристина Додевска.
Одлука за промена на статусот Кристина Поп – Тошева.
Одлука за промена на статусот Маја Ѓорѓиевска.
Одлука за промена на статусот Марија Нешкоска.
Одлука за промена на статусот Марина Јовановска.
Одлука за промена на статусот Марио Кирковски
Одлука за промена на статусот Ристо Поп – Тошев.
Одлука за промена на статусот Стефан Ѓуриќ.
Одлука за промена на статусот Стојан Димовски.
Одлука за промена на статусот Теодор Спасовски.
Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Никола Натев.
Предлог-одлука за префрлување од друг универзитет - Катерина
Ризова
–– Одлука за повторно активирање на Јовица Костадинов.
–– Одлука за одобрување на отсуство - Билјана Петревска - Љубљана октомври 2016.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНИТЕ
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите
Октомвриска (дополнителна) испитна сесија, 2015
Вкупно
пријавени
337
%

ОЦЕНКА
5
145

6
133

7
27

43,02 69,27 14,06

8
20

9
5

10,4 2,60

10
7

Го
Не се јавиле
положиле
на испитот
испитот
0

3,64

0

Декемвриска (дополнителна) испитна сесија, 2015
Вкупно
пријавени
322
%

ОЦЕНКА
5
176

6
112

7
19

8
8

9
4

54,65 76,71 13,01 5,47 2,73

10
3

2,05

Февруарска прва испитна сесија, 2016
Вкупно
пријавени
3373
0

ОЦЕНКА
5

6

7

8

9

10

943 1036 531 340 262 261
27,95 42,63 21,85 13,99 10,78 10,74

Не се јавиле
на испитот
0

0

Не се
јавиле на
испитот
0
0

192

56,97
Го
положиле
испитот
146

45.34
Го
положиле
испитот
2430
72,04
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Февруарска втора испитна сесија, 2016
Вкупно
пријавени
3495
%

ОЦЕНКА
5
1518

6
1070

7
403

8
256

43,43 54,12 20,38 12,94

9
140

7,08

10
108

5,46

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2016
Вкупно
пријавени
1181
%

6
465

7
107

42,16 68,08 15,66

2979
%

6
802

7
461

10
27

8,34

3,95

3,95

0

57,83

10
323

Не се
јавиле на
испитот
0

Го
положиле
испитот
2284

164

Не се
јавиле на
испитот
0

Го
положиле
испитот
1765

10
20

Не се
јавиле на
испитот
0

Го
положиле
испитот
619

8
393

9
305

23,32 35,11 20,18 17,20 13,35 14,14

Јунска втора испитна сесија, 2016
Вкупно
пријавени
3209
%

ОЦЕНКА

5

1444

6

864

7

349

8

246

44,99 48,95 19,77 13,93

9

142

8,04

10

9,29

Августовска испитна сесија, 2016
Вкупно
пријавени
1372
%

ОЦЕНКА
5
753

6
443

7
82

54,88 71,56 13,24

8
52

8,40

9
22

3,55

3,23

0

0

0

Септемвриска (дополнителна) испитна сесија, 2016
Вкупно
пријавени
1038
%

566

ОЦЕНКА
5

365

6

499

7

77

35,16 74,14 11,44

56,56

9
27

ОЦЕНКА
5
695

Го
положиле
испитот
683

0

8
57

Јунска прва испитна сесија, 2016
Вкупно
пријавени

Го
положиле
испитот
1977

Не се
јавиле на
испитот
0

ОЦЕНКА
5
498

Не се
јавиле на
испитот
0

8

60

8,91

9

10

2,82

2,67

19

18

Не се
јавиле на
испитот
0
0

76,67

55,00

45,11

Го
положиле
испитот
673
64,83
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ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ И БИБЛИОТЕКА
Во текот на 2015/2016 година во ФТБЛ единствена набавка беше на
нов голем телевизор во Наставен центар - Скопје.
Во текот на годината немаше набавка на нова техничка опремена на
компјутери, проектори, печатачи и фотокопир.
Во текот на годината немаше набавка на нова опрема во лаборатории,
предавални или амфитеатри на факултетот.
Библиотечниот фонд во согласност со уредбите на Универзитетот
е евидентиран и се чува во шкафови во Гевгелија, Штип и во Скопје.
Во Гевгелија одговорно лице е техничкиот секретар и референт на
студенски прашања Павлина Минова-Ицева. Во Скопје одговорно лице за
Библиотеката е Роза Јовановска кое е задолжено да ја евидентира, чува и
издава стручната литература на студентите.
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, еден Кабинет
по информатика со 20 компјутери, една просторија за библиотека и 2
простории за наставнички и соработнички кадар и една за административен
персонал.
Во Штип, на дисперзитраните студии, наставата се реализира во
Кампус 4 и тоа: во 1 анфитеатар и 4 предавални, а наставничкиот и
соработничкиот кадар има 3 канцеларии.
Во Наставен центар - Скопје, ФТБЛ располага со 8 предавални, еден
кабинет по инфоратика со 20 компјутери, една лаборатирија – кујна за
готвење, една предавална по сомелиерство, 4 канцеларии за наставнички
и соработнички кадар и една канцеларија за административен персонал.
Реновирање, адаптација и санација на просториите
Во текот на 2015/2016 година не е напавено реновирање, адаптација
и санација на просториите.
За потребите на Факултетот, односно за потребите на насоката
Гастрономија, исхрана и диететика и насоката Хотелско-ресторанска се
планира да се оспособи простор за кујна и ресторан во Наставен центар
- Скопје. Просториите е планирано да бидат дел од лабораторија за
практична настава која ќе се докомплетираат во текот на следната година.
ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во текот на 2015/2016 година ФТБЛ издаде 1 зборник на трудови, а
наставничкиот кадар објави 22 книги во Р. Македонија и странство.
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ЗБОРНИК:
Објавен зборник на трудови од одржана Научно-стручна
конференција: „Состојби и перспективи во туризмот, економијата и
бизнис логистиката во Република Македонија“, одржана на 28 мај 2016
година во Штип, Кампус 4, во организација на ФТБЛ, стр. 216, ISBN 978608-244-313-3.
КНИГИ:
1. Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane and Josheski, Dushko (2016)
Demographics: Theory and applications. LAP LAMBERT Academic
publishing. ISBN 978-3-659-89654-5
2. Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane (2016) Spatial planning. LAP
Lambert Academic Publishing GmbH&Co.KG, Saarbrucken, Germany,,
Saarbrucken, Germany. ISBN 978-659-83361-8
3. Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2016)
Путеводитель по монастырям Македонии. Агенција за промоција и
поддршка на туризмот во Република Македонија, Skopje. ISBN 978608-65886-5-6
4. Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2016) Водич
за препознатливите производи, локалитети, објекти и настани во
Македонија. Агенција за промоција и поддршка на туризмот во
Република Македонија, Скопје. ISBN 978-608-65886-7-0
5. Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2016)
Пътеводител за манастирите в Република Македония. Агенция
за подкрепа и промотиране на туризма на Република Македония,
Скопие. ISBN 978-608-65886-8-7
6. Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2016) A
guide to the monasteries in the Republic of Macedonia. Agency for
promotion and support of tourism of Republic of Macedonia, Skopje.
ISBN 978-608-65886-6-3
7. Apostolov, M. 2015. Foreign Direct Investment Related Effects, GDP
and Innovation. LAP - Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-65980443-4
8. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Gjorshevski, Hristijan (2016)
Методи и техники за оцена на квалитетот на производите. 2-ри
Август, Штип. ISBN 978-608-4662-62-4
9. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Gjorshevski, Hristijan (2016)
Совршенство во менаџмент на квалитетот и перформансите на
компаниите. 2-ри Август, Штип. ISBN 978-608-4662-61-7
10. Mitreva, Elizabeta and Kovacevik, Kristina (2015) Маркетинг
истражување (Наука и практика). 658.8.012.12 . 2-ри Август, Штип.
ISBN 978-608-4662-31-0
11. Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan and Mitreva, Elizabeta (2015)
Thermal tourism in Macedonia. LAP Lambert Academic Publishing,
Saarbrucken, Germany. ISBN 978-3-659-36592-8
12. Serafimova, Mimoza and Petrevska, Biljana and Jakovlev,
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13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

Zlatko and Koteski, Cane and Zezova, Aleksandra (2016) Современи
предизвици на претприемништвото и туризмот во Република
Македонија. Project Report. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип,
Македонија.
Serafimova, Mimoza (2016) Личната комуникациска ефикасност на
менаџерот. Other. 2ri Avgust, Stip, 2ri Avgust, Stip.
Serafimova, Mimoza and Jakovlev, Zlatko (2015) Enterpreneurship,
management and communication. Other. LAP LAMBERT Academic
Publishing, Germany.
Serafimova, Mimoza and Jakovlev, Zlatko (2015) Entrepreneurship,
communication and their application in toursm. Other. LAP Lambert
Academic Publishing.
Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Petrevska, Biljana and Zezova,
Aleksandra and Serafimova, Mimoza (2016) Determining tourist events
in east region of the Republic of Macedonia. LAP Lambert Academic
Publishing GmbH&Co.KG, Saarbrucken, Germany. ISBN 978-3-65986291-5.
Jakovlev, Zlatko and Serafimova, Mimoza and Koteski, Cane (2016)
Entrepreneurial and managerial aspects of animation in tourism.LAP
Lambert Academic Publishing GmbH&Co.KG, Saarbrucken, Germany.
ISBN 978-3-659-86161-1.
Petrevska, B. & Nestoroska, I. (2015). Economics of Tourism: Recent
Developments in Macedonia, LAMBERT Academic Publishing (ISBN
978-3-659-40936-3).
Koteski, C., Jakovlev, Z. & Petrevska, B. (2016). Determining Tourist
Events in East Region of the Republic of Macedonia, LAMBERT
Academic Publishing (ISBN 978-3-659-86291-5).
Доц. д-р Магдинчева-Шопова Марија, Стручна книга Менаџмент
во спортот. Печатница 2-ри Август, Stip. ISBN 978-608-4662-56-3,
ноември 2015.
Доц.д-р Магдинчева-Шопова Марија и проф.д-р Постолов Кирил,
Стручна книга Establishment of the entrepreneurial entreprises. LAP
Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-659-82048-9, декември
2015,The entrepreneurs influence in employee motivation in small
firms. LAP Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-659-78071-4,
декември 2015.
Zhezhova, Aleksandra, Print media informing about moral challenges in
the R.Macedonia, LAP LAMBERT, Academic Publishing,2016.ISBN
978-3-659-82231-5.
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

Примарна задача на Факултетот за туризам и бизнис логистика во
првите неколку академски години е наставата во сите студиски насока,
што не значи дека покрај наставата во фокусот на работата e и науката и
истражувањето.
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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.
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
2015-2017

Наслов на проектот
„Емпириско истражување за
вреднување и одржливост на
туристичко-гастрономските
специфичности на
Брегалничкиот регион“

Позиција
Главен
истражувач
проф. д-р
Нако Ташков

Главен
„Историско-географски развој на истражувач
2015-2017 туризмот и угостителството во
проф. д-р
Република Македонија
Никола
Димитров
Главен
„Детерминирање на на
истражувач
туристичките настани во
2015 -2017
Источниот регион на Република вон, проф.
д-р Златко
Макдонија“
Јаковлев

Опис на
активностите во
тек на проектот:
Интерен проект
на УГД

Интерен проект
на УГД

Интерен проект
на УГД

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ
Наставничкиот и соработничкиот кадар на ФТБЛ во текот на 20152016 година публикувал: 6 учебници, 4 скрипти, 7 практикуми, а објавени
се 150 научни, научно-стручни и стручни трудови во разни меѓународни и
домашни списанија. Научниот и стручниот кадар учестувал во околу десет
проекти, биле учесници на повеќе домашни и меѓународни конференции,
научни собири, симпозиуми, конгреси и слично.
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–
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–
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–

–

Вон. проф. д-р Никола В. Димитров, декан
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Практикум: 1
Dimitrov, Nikola and Angelkova, Tanja (2015) Практикум по туристички
дестинации. ISBN 978-608-244-258-7.1.
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 1
Dimitrov,
Nikola
and
Koteski,
Cane
and
Jakovlev,
Zlatko (2015) Просторно-популациски карактеристики на населбите
во Пелагонискиот статистичко плански регион. In: V Конгрес на
географите од Република Македонија со меѓународно учество, 26-27
Sept 2015, пп. 49-58, Skopje, Macedonia. ISBN 978-608-65155-4-6
Број на трудови во коавторство: 3
Jakovlev, Zlatko and Arnaudova, Blagica and Koteski, Cane and Dimitrov,
Nikola (2016) Conditions and perspectives for development of the
tourism in Dojran as well as Dojran Lake. (JPMNT) Journal of Process
Management – New Technologies, International, 4 (2). pp. 12-16. ISSN
2334-7449
Mitreva, Elizabeta and Nikolov, Elenior and Nikolova, Biljana and Taskov,
Nako and Dimitrov, Nikola (2016) Methodology for Optimizations of
Business Processes in Macedonian Railways - Transport in the Republic
of Macedonia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7 (3). pp. 394402. ISSN 2039-2117(Online)
Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Josheski,
Dushko and Serafimova, Mimoza and Zezova, Aleksandra(2016) Basic
socioeconomic parameters for promoting tourism in the municipality of
Dojran in the Republic of Macedonia. Wulfenia Journal, 23 (2). pp. 523535. ISSN 1561-882X
Учество во проекти: 6
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
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 (20152017) Историско-географски пресек на туризмот и угостителството
во Република Македонија. [Project] (Unpublished)
Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan and Mitreva,
Elizabeta (2014-2016) Евиденција на сите туристички потенцијали во
регионите на Република Македонија. [Project] (Unpublished)
Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan and Mitreva,
Elizabeta (2014-2016) Обележување на препознатливи производи,
локалитети, објекти, настани од значење за туризмот во Република
Македонија. [Project] (Unpublished)
Metodijeski, Dejan and Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Mitreva,
Elizabeta (204-2016) Развој на манастирскиот туризам во Република
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–

–
–
–

–

–

–

–
–

–

–

–

–
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Македонија. [Project] (Unpublished)
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
V Конгрес на географите од Република Македонија, 26-29.IX.2015
година, Скопје
Доц. д-р Дејан Методијески, продекан
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Скрипта и практикум „Истражување на туристички пазар“
Скрипта и практикум „Безбедност и контролинг во туризмот и
угостителството“
Скрипта и практикум „Информатички системи во угостителството и
туризмот“
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 12
Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2016)
Путеводитель по монастырям Македонии. Агенција за промоција и
поддршка на туризмот во Република Македонија, Skopje. ISBN 978608-65886-5-6
Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2016)
Водич за препознатливите производи, локалитети, објекти и настани
во Македонија. Агенција за промоција и поддршка на туризмот во
Република Македонија, Скопје. ISBN 978-608-65886-7-0
Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2016)
A guide to the monasteries in the Republic of Macedonia. Agency for
promotion and support of tourism of Republic of Macedonia, Skopje.
ISBN 978-608-65886-6-3
Metodijeski, Dejan and Cuculeski, Nikola (2015) Меѓународен туризам.
Sovremenost, Skopje. ISBN 978-608-4501-44-2
Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan (2015) Водич
низ регионите во Република Македонија. Агенција за промоција
и поддршка на туризмот во Република Македонија. ISBN 978-60865886-4-9
Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola (2015)
Позначајни манастири во Република Македонија. Агенција за
промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија. ISBN
978-608-65886-3-2
Metodijeski, Dejan and Saneva, Dusica (2016) Организација на научни
и стручни конференции и нивниот придонес во науката. In: Состојби
и перспективи во туризмот, економијата и бизнис логистиката во
Република Македонија, 28 May 2016, Stip, Macedonia.
Mitreva, Elizabeta and Cvetkovik, Daniela and Filiposki, Oliver and
Metodijeski, Dejan and Gjorshevski, Hristijan (2016) Implementation of
the methodology for flawless operation at a frozen food company in the
Republic of Macedonia. Calitatea - acces la succes (Quality - Access to
Success), 17 (153). pp. 92-98. ISSN 1582-2559.
Filiposki, Oliver and Ackovska, Marija and Petroska Angelovska, Neda
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–

–

–

–
–

–
–

–
–

and Metodijeski, Dejan (2016) Socio-economics impacts of tourism.
Economic Development, 18 (1-2). pp. 125-155. ISSN 1857-7741.
Temelkov, Zoran and Metodijeski, Dejan (2016) Can micro financing
increase its role in support of accommodation investments of family
owned tourist enterprises? International Journal of Information, Business
and Management, 8 (4). pp. 47-52. ISSN 2076-9202.
Metodijeski, Dejan and Temelkov, Zoran and Stankovska, Aleksandra
(2016) Guerrilla marketing – an important tool for managers in tourist
sector. Macedonian International Journal of Marketing, 2 (3). pp. 124129. ISSN 1857 – 99787.
Taskov, Nako and Angelkova, Tanja and Magdinceva Sopova, Marija and
Metodijeski, Dejan (2015) Opportunities for development of tourism and
small enterprises in Dojran municipality in Macedonia. SITCON 2015 Singidunum International Tourism Conference. pp. 88-92. ISSN 978-867912-615-3.
Учество во проекти: 6
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.
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 and Mitreva,
Elizabeta (2014) Евиденција на сите туристички потенцијали во
регионите на Република Македонија. [Project] (Unpublished).
Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan and
Mitreva, Elizabeta (2014) Обележување на препознатливи производи,
локалитети, објекти, настани од значење за туризмот во Република
Македонија. [Project] (Unpublished).
Metodijeski, Dejan and Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Mitreva,
Elizabeta (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 туристичкогастрономските специфичности на Брегалничкиот регион. [Project]
(Unpublished).

Вон. проф. д-р Нако Ташков
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 1
–– Taskov, Nako and Angelkova, Tanja and Magdinceva Sopova, Marija and
Metodijeski, Dejan (2015) Opportunities for development of tourism and
small enterprises in Dojran municipality in Macedonia. SITCON 2015
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- Singidunum International Tourism Conference. pp. 88-92. ISSN 97886-7912-615-3.
Број на трудови во коавторство: 6
Mitreva, Elizabeta and Nikolov, Elenior and Nikolova, Biljana and Taskov,
Nako and Dimitrov, Nikola (2016) Methodology for Optimizations of
Business Processes in Macedonian Railways - Transport in the Republic
of Macedonia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7 (3). pp. 394402. ISSN 2039-2117(Online).
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Atanasoski, Drasko and
Gjorshevski, Hristijan and Sazdova, Julijana and Gjeorgieva, Ivana
(2016) Integrating supplier satisfaction with customer satisfaction in
the projection and implementation of the TQM system in Macedonian
companies. The International Journal of Information, Business and
Management (IJIBM), 8 (2). pp. 25-34. ISSN 2076-9202 (Print), 2218046X (Online).
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Milos, Petkov and Gjorshevski,
Hristijan (2016) Measuring the quality of the high education in the
Republic of Macedonia. IIASS - Innovative Issues and Approaches in
Social Sciences, 9 (1). pp. 163-180. ISSN 1855-0541.
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Sazdova, Julijana and
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applying management methods and techniques. TTEM, 10 (4). pp. 467475. ISSN 1840-1503
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Sazdova, Julijana (2015)
Full commitment of top management in Macedonian high education
institutions. International Journal of Information, Business and
Management, 7 (4). pp. 170-174. ISSN 2218-046X (Online)
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Sazdova, Julijana and Gjeorgieva,
Ivana and Gjorshevski, Hristijan (2015) The Need for Implementation
of Integrated Management Systems (IMS) in Macedonian Companies.
Calitatea - acces la succes (Quality - Access to Success), 16 (147). pp.
62-65. ISSN 1582-2559
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Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Angeleski, Milan (2015)
Approaches for the Advancement of Business Processes in a Company
that Deals with Graphic Production. Actual Problems of Economics, 6
(168). pp. 190-201. ISSN 1993-6788
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2015) To apply the six sigma method
or the new TQM (Total Quality Management) strategy in the Macedonian
companies. The International Journal of Information, Business and
Management , 7 (2). pp. 176-174. ISSN 2218-046X (Online)
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Lazarovski, Zlatko (2015)
Application of the methodology for improving the business processes
for the compamy for Airport services TAV Airports Holding, Macedonia.
International Journal of Information, Business and Management, 7 (2).
pp. 29-43. ISSN 2076-9202
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2015) Self-evaluation as a basic
approach in the implementation of TQM strategy within Macedonian
companies. International Journal of Information, Business and
Management, 7 (2). pp. 216-221. ISSN 2076-9202.
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Gjorshevski, Hristijan (2015)
Methodology for design and implementation of the TQM (Total Quality
Management) system in automotive industry companies in Macedonia.
In: Regionalna naucno strucna konferencija - ERAZ 2015 - Odrzivi
ekonomski razvoj-savremeni i multidisciplinarni pristupi, 09 June 2015,
Belgrade, Serbia.
Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta and Sazdova, Julijana (2015) The
current state of various characteristics related to the wine market in the
Republic of Macedonia. In: Regionalna naucno strucna konferencija ERAZ 2015 -Odrzivi ekonomski razvoj-savremeni i multidisciplinarni
pristupi, 11 June 2015, Belgrade, Serbia.
Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta (2015) Total Dedication of the Top
Management within the Macedonian Higher Education Institutions. In:
The 6th International Conference Edu World 2014 “Education Facing
Contemporary World Issues”, 7 -9 Nov 2014, University of Pitesti,
Romania.
Taskov, Nako and Mitreva, Elizabeta (2015) The motivation and the
efficient communication both are the essential pillar within the building
of the TQM (Total Quality Management) system within the Macedonian
higher education institutions. In: The 6th International Conference Edu
World 2014 “Education Facing Contemporary World Issues”, 7-9 Nov
2014, University of Pitesti, Romania.
Учество во проекти:
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Srebrenkoska, Vineta and
Filiposki, Oliver and Lazarevski, Ilija (2016) Developing a model for
performance improvement of business processes by an application of
benchmarking strategy based upon examples of innovation. [Project] (In
Press)

Годишен извештај

–

Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Koteski, Cane and Mitreva,
Elizabeta and Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja and Josheski,
Dushko and Filiposki, Oliver and Kovacevik, Kristina (2015) Историско
– географски пресек на туризмот и угостителството во Република
Македонија. [Project] (Unpublished)

Вон. проф. д-р Драшко Атанасоски
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Temjanovski, Riste and Atanasoski, Drasko (2015) Меѓународен
транспорт и шпедиција. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISBN 978608-244-155-9
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Број на трудови во коавторство: 7
–– Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Atanasoski, Drasko and
Gjorshevski, Hristijan and Sazdova, Julijana and Gjeorgieva, Ivana
(2016) Integrating supplier satisfaction with customer satisfaction in
the projection and implementation of the TQM system in Macedonian
companies. The International Journal of Information, Business and
Management (IJIBM), 8 (2). pp. 25-34. ISSN 2076-9202 (Print), 2218046X (Online)
–– Boskov, Tatjana and Atanasoski, Drasko (2016) Are We Ready For
Strategic Activities For Prevention In Human Trafficking? Journal of
“Crisis Management: Challenges and Prospective”- Government of the
Republic of Macedonia. ISSN 978-608-65138-9-4
–– Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko and Stojanovska,
Katerina (2016) Position and Role of the Ambassadors according
to Vienna Convention and Law on Foreign Affairs of the Republic of
Macedonia. US-China Law Review, 13 (1). pp. 67-74. ISSN 1548-6605
(print) 1930-2061 (online)
–– Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko (2016) State as a
Subject of International Law. US-China Law Review, 13 (1). pp. 25-33.
ISSN 1548-6605 (Print) ISSN 1930-2061 (online)
–– Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko (2016) The
function President of the Republic of Macedonia and leading of the
Macedonian foreign policy. US-China Law Review, 13 (1). pp. 81-87.
ISSN 1548-6605 (print) ISSN 1930-2061 (online)
–– Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko (2015)
Development of the Pan European corridors in Macedonia, as a backbone
of the South Eastern European Region. US China Law Review, 12 (12).
pp. 984-922. ISSN 1548-6605 (Print) 1930-2061 (online)
–– Stojanovska-Stefanova, Aneta and Atanasoski, Drasko (2015)
International relations as constitutional matter in Republic of Macedonia.
US China Law Review, 12 (12). pp. 1015-1025. ISSN 1548-6605 (Print)
1930-2061 (Online)
Учество на проекти:
– Учесник во Научниот проект на Факултетот за туризам и бизнис
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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.
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 на возачи кои учествуваат
во меѓународниот превоз на патници и стока за опсани запаливи
матерјалии се издадава од Министерство за транспорт и врски на РМ
Учесник во Научниот проект на Факултетот за туризам и бизнис
логистика при УГД:
Центар за контрола и сервисирање на тахографи се издава од
Министерство за транспорт и врски на РМ.
Вон. проф. д-р Мичо Апостолов
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 6
Apostolov.M. 2016. The role of FDI in Southeast Europe. An empirical
analysis, Revue d’études comparatives Est-Ouest (RECEO) 47(3)
[ISSN: 0338-0599] @ NecPlus:Thomson Reuters Impact Factor*:
0.333http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ Scopus Journal Impact
Factor: SNIP(0.393) SJR(0.123) | H-Index: 1 | IDEAS/RePEc Simple
Impact Factors for Journals: 0.05https://ideas.repec.org/top/top.journals.
simple.html
Apostolov.M. 2016. Cobb–Douglas production function on FDI
in Southeast Europe, Journal of Economic Structures, 5(1): 1-28
[ISSN: 2193-2409] @ SPRINGER: DOI: https://doi.org/10.1186/
s40008-016-0043-xOfficial journal of the Pan-Pacific Association of
Input-Output Studies (PAPAIOS)IDEAS/RePEc Simple Impact Factors
for Journals: 0.329https://ideas.repec.org/top/top.journals.simple.html
Apostolov.M. 2016. Foreign Direct Investments induced Innovation? A
Case Study, Comparative Economic Research, 19(1): 5-25 [ISSN: 20826737] @ DE GRUYTER   DOI: http://dx.doi.org/10.1515/cer-20160001Scopus Journal Impact Factor: SNIP(0.01) SJR(0.01) | H-Index: 1 |
Impact Factor(2year IF): 0.01 IDEAS/RePEc Simple Impact Factors for
Journals: 0.12https://ideas.repec.org/top/top.journals.simple.html
Apostolov.M. 2016. Ownership and control structures. A case
study.   Management Research and Practice, 8(2): 23–37   @ IDEAS RePEc [ISSN: 2248-1354]: DOI: http://mrp.ase.ro/no82/f2.pdf Indexed
by: RePEc, ProQuest, DOAJ, Google ScholarIDEAS/RePEc Simple
Impact Factors for Journals: 0.246https://ideas.repec.org/top/top.journals.
simple.html
Apostolov.M. 2015. Foreign capital, labor markets and efficiency effects. A
case study of a small open economy. Business excellence and management,

Годишен извештај

5(4): 50–61  @ IDEAS - RePEc [ISSN: 2248-1354]: DOI: http://www.
beman.ase.ro/ Indexed by: RePEc, ProQuest, DOAJ IDEAS/RePEc
Simple Impact Factors for Journals: 0.097https://ideas.repec.org/top/top.
journals.simple.html
–– Apostolov.M. 2015. Effects of Foreign direct investments. Evidence
from Southeast Europe. Cuadernos de Economía - Spanish Journal
of Economics and Finance ,39(109) @ ELSEVIER [ISSN: 02100266]: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cesjef.2015.10.003Scopus Journal
Impact Factor: SNIP(0.035) SJR(0.111) | H-Index: 1 | Impact Factor(2year
IF): 0.065
Трудови во коавторство: 1
–– Apostolov.M., Josevski.D. 2016. Aggregate demand–inflation adjustment
model applied to Southeast European economies. Journal of Central
Banking Theory and Practice, 5(1): 147 – 156. @ DE GRUYTER [ISSN:
2336-9205]DOI:
http://dx.doi.org/10.1515/jcbtp-2016-0007
Scopus Journal Impact Factor (2015): SNIP, SJR, Impact Factor(2year
IF) IDEAS/RePEc Simple Impact Factors for Journals: 0.09 https://ideas.
repec.org/top/top.journals.simple.html
Учество во проекти:
–– Учесник во проектот „Детерминирање на туристичките настани
во Источниот регион на Република Македонија“ (проект на
ФТБЛ финансиран од Фондот за научноистражувачка работа на
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип) (2015-тековно)

––

––

––
––

––

Вон. проф. д-р Мимоза Серафимова
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд: 2
Serafimova, Mimoza and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane (2015) Intraentrepreneurship management in tourist organizations in the east region
of R. Macedonia. Economic Development, Journal of the Institute of
Economics - Skopje (3). pp. 335-346. ISSN 1857-7741
Serafimova, Mimoza and Petrevska, Biljana (2015) Entrepreneurship and
financing: The evidence of Macedonia. Horisons, International Scientific
Journal - Social Sciences and Humanities, 17. pp. 45-55. ISSN 1857-9884
Број на трудови во коавторство: 4
Jakovlev, Zlatko and Serafimova, Mimoza and Koteski,
Cane (2016) Etepreneurship and cultural animation in toursm. Economic
Development (1-2/20). pp. 379-391. ISSN 1857-7741
Petrevska, Biljana and Cingoski, Vlatko and Serafimova,
Mimoza (2016) Sustainable tourism and hotel management in Macedonia
through the use of renewable energy sources. UTMS Journal of Economics,
7 (1). pp. 123-132. ISSN 1857-6974
Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Dimitrov, Nikola and Josheski,
Dushko and Serafimova, Mimoza and Zezova, Aleksandra(2016) Basic
socioeconomic parameters for promoting tourism in the municipality of
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Dojran in the Republic of Macedonia. Wulfenia Journal, 23 (2). pp. 523535. ISSN 1561-882X
Petrevska, Biljana and Serafimova, Mimoza (2016) Assessing access to
finance for tourism development: entrepreneurial approach.International
Journal of Information, Business and Management, 8 (1). pp. 35-45.
ISSN 2218-046X
Учество во проекти:
Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Petrevska, Biljana and Serafimova,
Mimoza and Zezova, Aleksandra and Apostolov, Mico andJosheski,
Dushko and Paceskoski, Vlatko (2015) Детерминирање на туристичките
настани во Источниот регион на Република Македонија. [Project]
(Submitted)
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Serafimova, Mimoza and Petrevska, Biljana (2015) Entrepreneurial
advancement of women in tourism: the case of Macedonia. In: Second
international Scientific Conference: Social Schange in the Global World,
Sept 2015, Stip, Macedonia.
Jakovlev, Zlatko and Serafimova, Mimoza and Koteski, Cane (2015) The
employment process in tourist companies as a condition for their
entrepreneurial advance. In: Second International Scientific Conference:
Social change in the global world, Sept 2015, Stip, Macedonia.
Вон. проф. д-р Ивица Јосифовиќ
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
NATO vs. European Security and Defence Policy: Divergent Concepts
of Security, Researching Security – Approaches, Concepts and Policies,
Faculty of Security, 2015,
Criminal Law in the Lisbon Treaty and the Police and Justice Cooperation in
Criminal Matters – Journal of Process Management – New Technologies,
International (JPMNT), The International Scientific Conference “New
Knowledge for the New People”, 2015;
Case study: Concordia mission of the European Union and the Lessons
Learned - Journal of Process Management – New Technologies,
International (JPMNT), The International Scientific Conference “New
Knowledge for the New People”, 2015;
Post-Conflict Role of the European Security and Defence Policy - Journal
of Process Management – New Technologies, International (JPMNT),
The International Scientific Conference “New Knowledge for the New
People”, 2015;
European/Common Security and Defence Policy after the Lisbon
Treaty: European but not Common, International Scientific Conference
“Contemporary Security Paradigms and Challenges: Theory and
Practice”, Faculty of Philosophy, 2015;
European Union Migration/Refugee Crisis: Opening the Pandora’s Box?,
Međunarodna naučno-stručna konferencija „Svjetska izbjeglička kriza:
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izazovi i perspektive“, Pravni fakultet, Univerzitet u Travniku, 2016;
–– Europe’s Migration Crisis: European Union at Failure, - Journal of
Process Management – New Technologies, International (JPMNT),
The International Scientific Conference “New Knowledge for the New
People”, 2016;
–– Crisis Management of the European Union and the Human Rights Aspect
– Case Studies, Faculty of Security, Skopje, 2016;
–– Europe’s Migration/Refugee Crisis: Globalization at Risk, International
Magazine for Social Sciences Vizione, 26/2016, 2016;
–– Europe at “War”: Globalization vs. Geopolitics, Journal of Process
Management – New Technologies, International (JPMNT), The
International Scientific Conference “New Knowledge for the New
People”, 2016;
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
–– International Scientific Conference “Contemporary Security Paradigms
and Challenges: Theory and Practice”, Faculty of Philosophy, Ohrid, 1819 September 2015;
–– The International Scientific Conference “New Knowledge for the New
People”, Agia Triada, Greece, 2-4 October 2015;
–– Međunarodna naučno-stručna konferencija „Svjetska izbjeglička kriza:
izazovi i perspektive“, Pravni fakultet, Univerzitet u Travniku, 07-08 Maj
2016;
–– The International Scientific Conference “New Knowledge for the New
People”, Bansko, Bulgaria 8-10 April 2016;
–– Научна конференција „Македонија кон ЕУ 2020 – искуства,
предизвици и перспективи“, Секретаријат за европски прашања и
МАНУ, Скопје, 6 мај 2016 година;
–– VII International Scientific Conference “Contemporary Trends in Social
Control of Crime, Ohrid 30-31 May 2016;
–– The International Scientific Conference “New Knowledge for the New
People”, Agia Triada, Greece, 8-10 October 2016.
Доц. д-р Тања Ангелкова Петкова
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Практикум: 1
–– Dimitrov, Nikola and Angelkova, Tanja (2015) Практикум по туристички
дестинации. ISBN 978-608-244-258-7.
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Број на трудови во коавторство: 7
–– Petrov, Nikolco and Angelkova, Tanja (2016) Procesni inovacii vo
ugostitelstvoto. Zbornik na trudovi od naucno-strucna konferencija
Sostojbi I perspektivi vo turizmot, ekonomijata I biznis logistikata vo
Republika Makedonija, pp.139-144. ISBN 978-608-244-313-3
–– Magdinceva Sopova, Marija and Angelkova, Tanja and PulevskaIvanovska, Lidija and Savic, Simona (2016) Application of the concept
of modern entrepreneurship in the development of sports tourism in
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Macedonia. International scientific conference Research in physical
education, sport andn health, Skopje. pp. 63-68. ISSN 978-9989-28506-6
–– Magdinceva Sopova, Marija and Postolov, Kiril and Angelkova, Tanja
(2016) The impact of corporate entrepreneurship on growth of the
competitiveness of entreprises. Economic Development, Journal of the
Institute of Economics - Skopje, 18 (1-2). pp. 211-222. ISSN 1857-7741
–– Postolov, Kiril and Magdinceva Sopova, Marija and Pulevska Ivanovska,
Lidija and Angelkova, Tanja and Josimovski, Saso (2016) Modern
entrepreneurship as a factor for success in the operation of tourism
enterprises. CBU International Conference Proceedings, 4. 001-005.
ISSN 978-80-88042-04-4
–– Postolov, Kiril and Magdinceva Sopova, Marija and Angelkova, Tanja
(2016) Stress management as a strategy for increasing efficiency of
operations with a special emphasis on enterprises of the tourism sector
of the Republic of Macedonia. MEST Journal, 4 (2). pp. 148-155. ISSN
2334-7058 (Online)
–– Taskov, Nako and Angelkova, Tanja and Magdinceva Sopova, Marija and
Metodijeski, Dejan (2015) Opportunities for development of tourism and
small enterprises in Dojran municipality in Macedonia. SITCON 2015
- Singidunum International Tourism Conference. pp. 88-92. ISSN 97886-7912-615-3
–– Magdinceva Sopova, Marija and Angelkova, Tanja and Kalinikov,
Aleksandar (2015) Implementation of corporate entrepreneurship as a
means of boosting operation of enterprises in the tourism sector in the
Republic of Macedonia. In: International conference, Challenges of
contemporary society, Skopje, 12-13 Nov 2015, Skopje, Macedonia.
Учество во проекти: 1
Проект: „Историско-географски пресек на туризмот и
угостителството во Република Македонија“.
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
–– Спроведена обука како обучувач и учесник во „Младински
иновативен камп“ – во Гоце Делчев, Бугарија (4-7 февруари 2015
год.)
–– Посета на меѓународен саем за туризам во Софија, Бугарија (13-14
февруари 2015 год.)
–– Учесник на работна група за ЛАГ иницијатива: Богданци, Валандово,
Гевгелија, Дојран, Македонија (12 мај 2016 год.).
–– Учество на VII CEI – регионален форум за Wellness & Spa индустрија
во Белград, Србија (25 мај 2016 год. ).
Доц. д-р Марија Магдинчева-Шопова
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
Број на трудови во коавторство:
–– Ацковска Марија, Петровска Ангеловска, Неда и Ackovska,и
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––

––

––

––

––

––

––

––
––
––

Магдинчева-Шопова Марија (2015), Possibilities for development of
agro-tourism and gastronomic tourism in the Republic of Macedonia,
Journal of the Institute of Economics - Skopje (3). ISSN 1857-7741
Магдинчева-Шопова Марија,
Постолов Кирил и Анѓелкова
Тања (2016) The impact of corporate entrepreneurship on growth of the
competitiveness of entreprises. Economic Development, Journal of the
Institute of Economics - Skopje, 18 (1-2). pp. 211-222. ISSN 1857-7741
Постолов Кирил,
Магдинчева-Шопова Марија и Анѓелкова
Тања  (2016) Stress management as a strategy for increasing efficiency
of operations with a special emphasis on enterprises of the tourism sector
of the Republic of Macedonia. MEST Journal, 4 (2). pp. 148-155. ISSN
2334-7058 (Online)
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Ташков Нако, Магдинчева-Шопова Марија и Методијески Дејан
Анѓелкова Тања (2015) Opportunities for development of tourism and
small enterprises in Dojran municipality in Macedonia. SITCON 2015
- Singidunum International Tourism Conference. pp. 88-92. ISSN 97886-7912-615-3.
Магдинчева-Шопова Марија ,Анѓелкова Тања   и Калеников
Александар (2015) Implementation of corporate entrepreneurship as a
means of boosting operation of enterprises in the tourism sector in the
Republic of Macedonia. In: International conference, Challenges of
contemporary society, Skopje, 12-13 Nov 2015, Skopje, Macedonia.
Магдинчева-Шопова Марија, Постолов Кирил, Пулевска-Ивановска
Лидија, Јосимовски Сашо и Јошески Душко (2015)Corporate
entrepreneurship and increasing competitiveness with specific reference
to the enterprises in R.Macedonia. In: International scientific conferences
Chalenges in business and economics: Growth, Competitevness and
Innovations, 15-16 Oct 2015, Nis, Serbia.
Магдинчева-Шопова Марија ,Ацковска Марија, Петровска
Ангеловска, Неда (2015) The Stress Management as a entrepreneurial
strategy for increasing of the competitive advantage of the companies. In:
International conference “Challenges of Contemporary Society”. Institute
for Sociological, Political and Juridical Research, 12 Nov 2015, Skopje,
Macedonia.
Постолов Кирил, Магдинчева-Шопова Марија, Пулевска-Ивановска
Лидија, Анѓелкова Тања и Јосимовски Сашо, Modern entrepreneurship
as a factor for success in the operation of tourism enterprises, CBU
International conference Innovators in Science and education, Prague,
Chez Republic, March 2016.
Постолов Кирил, Пулевска-Ивановска Лидија, Магдинчева-Шопова
Марија , Adult employee training in a changing organization, 21st
International Scientific Sympozium SM 2016, Strategic Management
and Decision Support Systems in Stretegic Management , Ekonomski
fakultet Subotica, maj 2016.
Марија Магдинчева-Шопова, Симона Савиќ и Убавка Вегова,
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Претприемничката иницијатива и развојот на здравствениот туризам
на подрачјето на Општина Гевгелија, Богданци и Дојран, Научностручна конференција - Состојби и перспективи во туризмот,
економијата, и бизнис логистиката во Република Македонија,
Универзитет „Гоце Делчев”, Факултет за туризам и бизнис логистика,
Штип, мај 2016 год.
–– Марија Магдинчева-Шопова, Вера Митровска и Љупка Атанасова,
Претприемничката иницијатива за зголемување на туристичката
понуда во Општина Гевгелија, Научно-стручна конференција Состојби и перспективи во туризмона Гевгелија, економијата, и
бизнис логистиката во Република Македонија, Универзитет „Гоце
Делчев”, Факултет за туризам и бизнис логистика, Штип, мај 2016
год.
–– Марија Магдинчева-Шопова и Магдалена Мицева Состојби и
перспективи за развој на малиот бизнис во Општина Гевгелија
Научно-стручна конференција „Состојби и перспективи во туризмот
на Гевгелија, економијата и бизнис логистиката во Република
Македонија“, Универзитет „Гоце Делчев”, Факултет за туризам и
бизнис логистика, Штип, мај 2016 год.
––
Магдинчева-Шопова Марија, Анѓелкова Тања , ПулевскаИвановска Лидија и Симона Савиќ ,Application of the concept
of modern entrepreneurship in the development of sports tourism in
Macedonia. International scientific conference Research in physical
education, sport andn health, Skopje. pp. 63-68. ISSN 978-9989-28506-6 juni 2016.

––
––

––

––
––
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Доц. д-р Александра Жежова
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
Број на трудови во коавторство:
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.17No.1-2/2015.
Z.Jakovlev, C.Koteski1, N. V. Dimitrov, D.Josheski, M.Serafimova,
A.Zezova, Basic socioeconomic parameters for promoting tourism in the
municipality of Dojran in the Republic of Macedonia, Wulfenia Journal
Clagenfurt, Austria, ISSN:1561-882X.
T.Boshkov,A.Zezova, Enhancing the ability of education in prevention of
the trafficking in human beings, International scientific conference: Crisis
Management: Challenges and prospective, 18.11.2015.
Учество во проекти:
Проект на УГД Детерминирање на туристичките настани во
Источниот регион на Република Македонија, (2015 -2016)
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
1. Boskov,T. Jakovlev, Z., Zhezhova, A. „Accessing finance fostering
entrepreneurship in tourism industry: The case for Republic of
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Macedonia in the 5th PAR International Leadership Conference.
Доц. д-р Зоран Темелков
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Број на трудови во коавторство:
–– Temelkov, Zoran and Metodijeski, Dejan (2016) Can micro financing
increase its role in support of accommodation investments of family
owned tourist enterprises? International Journal of Information, Business
and Management, 8 (4). pp. 47-52. ISSN 2076-9202.
–– Metodijeski, Dejan and Temelkov, Zoran and Stankovska,
Aleksandra (2016) Guerrilla marketing – an important tool for managers
in tourist sector. Macedonian International Journal of Marketing, 2 (3).
pp. 124-129. ISSN 1857 – 99787.

––
––
––

––

––
––

––

––

––

Доц. д-р Татјана Бошков
Автор на учебник, прирачник, скрипта, практикум и сл.
Учебник:
Boskov, Tatjana (2016) Growing the Global Economy through SMEs
International Aspirations. LAP LAMBERT Academic Publishing,
Germany. ISBN 978-3-659-95344-6.
Boskov, Tatjana (2016) Меѓународни финансии - практикум. ISBN
978-608-244-306-5.
Boskov, Tatjana and Taskov, Nako (2015) Угостителство-умешност и
занимање - практикум. ISBN 978-608-244-187-0.
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
Boskov, Tatjana and Bishev, Gligor (2015) Impact of exchange rate
in the run-up to EU accession: An empirical analysis of Republic of
Macedonia. Asian Economic and Financial Review, 5 (12). pp. 12821297. ISSN 2222-6737/2305-2147
Boskov, Tatjana and Dimeski, Nikola (2015) How exchange rate
affect managing of the company. In: Liderstvo i menadžment – država,
preduzeće, preduzetnik –LIMEN, 10-11 Dec 2015, Belgrade, Serbia.
Boskov, Tatjana (2016) Tourism strategy: move to an investment-driven
strategy and promotion? In: COST Action IS1204: Tourism, Wellbeing
and Ecosystem Services (TObeWELL) 2016 Training School , 12-15 Apr
2016, Madrid, Spain.
Boskov, Tatjana and Atanasoski, Drasko (2016) Are We Ready For
Strategic Activities For Prevention In Human Trafficking? Journal of
“Crisis Management: Challenges and Prospective”- Government of the
Republic of Macedonia. ISSN 978-608-65138-9-4
Boskov, Tatjana and Zezova, Aleksandra (2016) Enhancing The Ability
Of Education In Prevention Of The Trafficking In Human Beings. Journal
of “Crisis Management: Challenges and Prospective”- Government of the
Republic of Macedonia. ISSN 978-608-65138-9-4
Boskov, Tatjana and Radjenovic, Zarko (2016) Survey evidence for
influence in improvement on trade facilitation and economy growth:
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––

––
––

––

––

––

––
––
––
––

The case of Republic of Macedonia. IJIBM International Journal of
Information, Business and Management, 8 (3). pp. 43-55. ISSN 20769202 (Print)/2218-046X (Online)
Bishev, Gligor and Boskov, Tatjana (2015) Principles of managing
currency risk by companies. In: Liderstvo i menadžment – država,
preduzeće, preduzetnik - LIMEN, 10-11 Dec 2015, Belgrade, Serbia.
Број на трудови во коавторство:
Bishev, Gligor and Boskov, Tatjana (2016) Financial impact strategy on
SMEs in the business world. International Journal of Current Research, 8
(9). pp. 39226-39229. ISSN 0975-833X
Bishev, Gligor and Boskov, Tatjana (2016) Are exchange rate exposure
and hedging important for firm performances? Evidence for Macedonian
SMEs. International Journal of Information, Business and Management,
8 (4). pp. 34-46. ISSN 2076-9202
Bishev, Gligor and Boskov, Tatjana (2016) Exchange rate exposure and
firm-level performances: The case for Macedonia. International Journal
of Information, Business and Management, 8 (4). pp. 6-13. ISSN 20769202 (Print) ISSN 2218-046X (Online)
Bishev, Gligor and Boskov, Tatjana (2016) Principles of managing
currency risks by Macedonian companies. IJIBM International Journal
of Information, Business and Management, 8 (3). pp. 28-42. ISSN 20769202 (Print)/2218-046X (Online).
Учество во проекти:
Главен истражувач во проектот „Детерминирање на туристичките
настани во Источниот регион на Република Македонија“ проект
на ФТБЛ финансиран од Фондот за научноистражувачка работа на
УГД, Одлука бр. 0201-165/6 од 29.1.2015 (Универзитетски сенат) и
Одлука бр. 0801-139/31 од 27.1.2015 (Фонд за НИП).
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
”Crisis Management: Challenges and Prospective” - Government of the
Republic of Macedonia - Koнференција, 2016;
Учество на конференција LIMEN во Белград, Србија, декември 2015.
Учество на конференција во Опатија, 2016.
Учество на Training school Во Мадрид, Шпанија, април 2016 год.

М-р Душко Јошески, асистент-докторанд
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
–– Josheski, Dushko and Eftimoski, Dimitar (2016) Application of IS-MPIA model and Taylor rule to CESEE economies. Economics and Culture,
13 (1). pp. 5-13. ISSN 2256-0173.
Број на трудови во коавторство:
–– Apostolov, Mico and Josheski, Dushko (2016) Aggregate demand–
inflation adjustment model applied to Southeast European economies.
Journal of Central Banking Theory and Practice, 5 (1). pp. 141-157. ISSN
2336-9205
–– Magdinceva Sopova, Marija and Postolov, Kiril and Pulevska-Ivanovska,
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Lidija and Josimovski, Saso and Josheski, Dushko (2015) Corporate
entrepreneurship and increasing competitiveness with specific reference
to the enterprises in R.Macedonia. In: International scientific conferences
Chalenges in business and economics: Growth, Competitevness and
Innovations, 15-16 Oct 2015, Nis, Serbia.
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) Историскогеографски пресек на туризмот и угостителството во Република
Македонија. [Project] (Unpublished)
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
–– International scientific conferences Chalenges in business and economics:
Growth, Competitevness and Innovations, 15-16 Oct 2015, Nis, Serbia.
–– Regionalna naucno strucna konferencija - ERAZ 2015 -Odrzivi
ekonomski razvoj-savremeni i multidisciplinarni pristupi, 11 June 2015,
Belgrade, Serbia.

––

––

––

––

––

––

М-р Душица Санева, асистент-докторанд
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
Број на трудови во коавторство:
Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Taskov, Nako and Sofijanova,
Elenica and Saneva, Dusica and Naseva, Dijana (2016) The influence of
the garlic extract on the chemical composition, microbiological status
and the sensory characteristics of minced pork meat and the semi-durable
sausage. Macedonian journal of animal science, 6 (1). pp. 41-46. ISSN
1857 -7709
Kuzelov, Aco and Ilieva, Verica and Taskov, Nako and Sofijanova, Elenica
and Andronikov, Darko and Saneva, Dusica and Vasilev, Kostadin (2015)
Antioxidative Wirkung von Gewürzextrakten. Journal Fleischwirtschaft
(11). pp. 126-130.
Kuzelov, Aco and Ilieva, Verica and Taskov, Nako and Saneva, Dusica
(2015) Influence of the sweet red paper extract on the quality and oxidative
changes in fats of sausages. Agricultural Science and Technology, 7 (3).
pp. 372-378. ISSN 1313-8820.
Metodijeski, Dejan and Saneva, Dusica (2016) Организација на научни
и стручни конференции и нивниот придонес во науката. In: Состојби
и перспективи во туризмот, економијата и бизнис логистиката во
Република Македонија, 28 May 2016, Stip, Macedonia.
Учество во проекти:
1. Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Sofijanova, Elenica and
Taskov, Nako and Naseva, Dijana and Saneva, Dusica and Kletnikoski,
Petar (2014) The influence of extracts on the durability of different ground
meats and sausages.
2. Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan and
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––
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Saneva, Dusica and Kolevska, Natasha and Nakovska, Julija (2014)
Емпириско истражување за вреднување и одржливост на туристичко
– гастрономските специфичности на Брегалничкиот регион.
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Презентација на ФТБЛ на Меѓународниот натпревар на средни
угостителски училишта и училишта од областа на туризмот за
рурален развој и национална гастрономија во Македонски Брод –
Самоков 25.9.2016 год.
Посета на меѓународен саем за храна 2.10.2015 год.
Посета на пекара Ан-Бла на 30.11.2015 год.
Меѓународен саем за туризам во Скопје 15.4.2016 год.
Учесник на првата конференција за туризам и логистика на ФТБЛ
28.5.2016 год.
Координатор за туристички водич, придружник и раководење со
туристичка агенција.
Учесник во работна група за изработка на Правилник за видот,
квалитетот и количината на исхраната која Министерството за
внатрешни работи ја организира бесплатно за работниците во
единицата за специјални задачи, единицата за брзо распоредување и
за летачкиот персонал, август 2016 год.
М-р Оливер Филипоски, асистент-докторанд
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
Број на трудови во коавторство:
Mitreva, Elizabeta and Cvetkovik, Daniela and Filiposki, Oliver and
Metodijeski, Dejan and Gjorshevski, Hristijan (2016) Implementation of
the methodology for flawless operation at a frozen food company in the
Republic of Macedonia. Calitatea - acces la succes (Quality - Access to
Success), 17 (153). pp. 92-98. ISSN 1582-2559.
Filiposki, Oliver and Ackovska, Marija and Petroska Angelovska, Neda
and Metodijeski, Dejan (2016) Socio-economics impacts of tourism.
Economic Development, 18 (1-2). pp. 125-155. ISSN 1857-7741.
Sotiroski, Ljupco and Filiposki, Oliver (2016) Legal and Economic
Aspects of the Macedonian Model of Franchising. International Journal
of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 25 (1). pp. 327-342.
ISSN 2307-4531.
Учество на проекти:
Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Srebrenkoska, Vineta and
Filiposki, Oliver and Lazarevski, Ilija (2016) Developing a model for
performance improvement of business processes by an application of
benchmarking strategy based upon examples of innovation. [Project] (In
Press).
Dimitrov, Nikola and Taskov, Nako and Koteski, Cane and Mitreva,
Elizabeta and Metodijeski, Dejan and Angelkova, Tanja and Josheski,
Dushko and Filiposki, Oliver and Kovacevik, Kristina (2015) Историско

Годишен извештај

– географски пресек на туризмот и угостителството во Република
Македонија. [Project] (Unpublished).

––

––
––
––

М-р Наташа Митева, асистент-докторанд
Учество во проекти:
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 туристичкогастрономските специфичности на Брегалничкиот регион.
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.
Учество на обука за користење на платформата е-учење на УГД.
Член на организациски одбор на Научно стручна конференција на
ФТБЛ 28.5.2016 г.

М-р Кристина Ковачевиќ, асистент-докторанд
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 и сл.
Скрипта:
Право на договорите од меѓународен промет (коавторство со доц.д-р
Драшко Атанасоски)
Практикум:
Право на договорите од меѓународен промет (коавторство со доц.д-р
Драшко Атанасоски)
Автор/и, оригинален наслов, место и време на објавување на трудот
Автор /носител и наслов на научен труд:
Stojanovska-Stefanova, Aneta, (2015), “The importance of media
in multiethnic society”, international conference Challenges of
Contemporary Society, to be held on 12-13 November 2015 in Skopje,
Macedonia, Institute for Sociological, Political and Juridical Research
and Ss. Cyril and Methodius University in Skopje.
Број на трудови во коавторство:
Stojanovska-Stefanova Aneta, Vckova Nadica (2016), “International
Strategy for Climate Change and The Countries’ Commitment for
Developing Polices”, Conference Proceedings of International Scientific
Conference “Crisis Menagement: Challenges and Prospective”, organized
by Johns Hopkins School of Education, Crises Management Centre,
Embassy of the United States of America, pages 197-208.
Stojanovska-Stefanova Aneta, Atanasoski Drasko, (2016), “State as
a Subject of International Law”, US-China Law Review, monthly
professional academic journal by David Publishing Company located at
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616 Corporate Way, Suite 2-4876, Valley Cottage, NY 10989, USA, ISSN
1548-6605 (print) and ISSN 1930-2061 (online) DOI:10.17265/15486605, Volume 13, Number 1, January 2016, pages 25-33.
–– Stojanovska-Stefanova Aneta, Atanasoski Drasko, Stojanovska Katerina,
(2016), “Position and Role of the Ambassadors According to Vienna
Convention and Law on Foreign Affairs of the Republic of Macedonia”,
US-China Law Review, monthly professional academic journal by David
Publishing Company located at 616 Corporate Way, Suite 2-4876, Valley
Cottage, NY 10989, USA, ISSN 1548-6605 (print) and ISSN 1930-2061
(online) DOI:10.17265/1548-6605, Volume 13, Number 1, January 2016,
pages 67-74.
–– Stojanovska-Stefanova Aneta, Atanasoski Drasko, (2016), “The Function
President of the Republic of Macedonia and Leading of Macedonian
Foreign Policy”, US-China Law Review, monthly professional academic
journal by David Publishing Company located at 616 Corporate Way,
Suite 2-4876, Valley Cottage, NY 10989, USA, ISSN 1548-6605 (print)
and ISSN 1930-2061 (online) DOI:10.17265/1548-6605, Volume 13,
Number 1, January 2016, pages 81-87.
–– Stojanovska-Stefanova Aneta, Atanasoski Drasko, (2015), “Development
of the Pan European Corridors in Macedonia as a Backbone of the South
Eastern European Region”, US-China Law Review, monthly professional
academic journal by David Publishing Company located at 616 Corporate
Way, Suite 2-4876, Valley Cottage, NY 10989, USA, ISSN 1548-6605
(print) and ISSN 1930-2061 (online) DOI:10.17265/1548-6605, Volume
12, Number 12, December 2015, pages 984-992.
–– Stojanovska-Stefanova Aneta, Atanasoski Drasko, (2015), “International
Relations as Constitutional Matter in Republic of Macedonia”, US-China
Law Review, monthly professional academic journal by David Publishing
Company located at 616 Corporate Way, Suite 2-4876, Valley Cottage,
NY 10989, USA, ISSN 1548-6605 (print) and ISSN 1930-2061 (online)
DOI:10.17265/1548-6605, Volume 12, Number 12, December 2015,
pages 1015-1025.
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.
Учество на конгреси, собири, симпозиуми, трибини, обуки и сл.:
–– Обука „Комуникациски вештини во политиката“, Центар за едукација
и менаџмент „Мотива”, Скопје, 3-4 септември 2016 г.
–– Меѓународна научна конференција, „Кризен менаџмент: предизвици
и перспективи“, Центар за управување со кризи на РМ, Универзитет
„Џонс Хопкинс“ - САД, Амбасада на САД во РМ, Скопје, ноември
2015 г.
–– Меѓународна научна конференција „Предизвиците на современото
општество“, Институт за социолошки и политичко-правни
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истражувања на РМ, Скопје, ноември 2015 год.
НОВИ ИЗБОРИ НА НАСТАВНИЧКИ И СОРАБОТНИЧКИ
КАДАР
Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Р.бр

Име и презиме

Д-р Ивица
1.
Јосифовиќ

Звање
Вонреден
професор

2.

Д-р Елизабета Вонреден
Митрева
професор

3.

Д-р Мичо
Апостолов

Вонреден
професор

4.

Д-р Драшко
Атанасоски

Вонреден
професор

5.

Д-р Мимоза
Серафимова

Вонреден
професор

Област

Избор/реизбор

Избор
УГД билтен бр.
Јавна управа
158 од 16.11.2015
год.
Избор
Управување со системи УГД билтен бр.
и маркетинг менаџмент 164 од 1.3.2016
год.
Избор
Бизнис менаџмент и
УГД билтен бр.
применета економија
164 од 1.3.2016
год.
Избор
Менаџмент во царина, УГД билтен бр.
шпедиција и логистика 166 од 1.4.2016
год.
Избор
УГД билтен
Претприемни-штво и
Бизнис менаџмент
бр.168 од
1.5.2016 год.

11. Други активности
Печатење на информатори:
1. Информатор за студенти 2015/2016 година, за прв циклус студии;
2. Информатор за студенит 2015/2016 година, за втор циклус студии;
3. Елаборат за реакредитација на I и II циклус студии 2017/2018 година.
Учество на когреси и семинари на вработените на Факултетот
–– Учество на Туризмијада која се реализираше во Шибеник, Р. Хрват
ска во периодот од 15.10. до 18.10.2015 година. Прод. д-р Нако
Ташков, доц. д-р Дејан Методијески, м-р Оливер Филипоски.
–– Учество на 5 – ти Конгрес на Македонското географско друштво, кој
се одржа во Скопје, Р. Македонија во периодот од 26-27 септември
2015 г.,во кој активно учествуваше проф. д-р Билјана Петревска.
–– Краткорочен истражувачки престој на The Haifa and Galilee Research
Institute, University of Haifa - Израел во период од 26.10.2015 до
30.10.2015 во склоп на Европскиот проект Cost Action IS1204
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(TObeWell)во кој активно учествуваше проф. д-р Билјана Петревска.
–– Учество на работни состаноци кои се одржаа во период во склоп
на Европскиот проект Cost Action IS1204 (TObeWell) во Лисабон
Португалија во периодот од 3.5.2016 до 6.5.2016 г., во кој активно
учествуваше проф. д-р Билјана Петревска.
–– Учество на Меѓународен саем за хотелиерство и угостителство кој
се одржа во Бурса, Р.Турција во периодот од 11.11.2015 до 13.11.2015
г. во кој активно учествуваше доц. д-р Дејан Методијески.
–– Учество на меѓународна конференција „Limen“ која се одржа во
Белград, Р. Србија во периодот од 9.12.2015 до 11.12.2015 г.во кој
активно учествуваше доц. д-р Татјана Бошков.
–– Учество на Меѓународна конференција „GREDIT 2016 “ која се
одржа во Скопје, Р. Македонија во периодот од 31.3 до 1.4.2016 г. во
кој активно учествуваше проф. д-р Билјана Петревска.
–– Учество на Меѓународна конференција „5-th PAR International
Leadership Conference“ која се одржа во Опатија, Р. Хрватска во пе
риодот од 17.3.2016 до 20.3.2016 г.во кој активно учествуваше доц.
д-р Татјана Бошков.
–– Учество на COST Action IS1204: Tourism, Wellbeing and Ecosystem
Services (TObeWELL) 2016 Training School, 12-15 Apr 2016, Madrid,
Spain, доц. д-р Татјана Бошков.
–– Научноистражувачка - посета на Саем за храна, пијалаци и стоки за
широка потрошувачка 2015 - Скопје, како дел од клиничката настава
по предметите Менаџмент на мени, Основи на вештина на готвење,
Економика на послужување и готварство за студентите на насоките
Гастрономија, исхрана и диететика и Хотелско-ресторанска насока –
Скопје при Факултет за туризам и бизнис логистика која ќе се одржи
на 2.10.2015 г
–– Од 11.11.2015 до 13.11.2015 г., поради учество на Меѓународен саем
за хотелиерство и угостителство кој ќе се одржува во Бурса, Р.
Турција во овој период.
–– Учество на саем за туризам кој ќе се одржува во Белград, Р. Србија
во периодот од 19.2.2016 до 21.2.2016 г., повеќе за студентитеи
професори од Факултетот за туризам и бизнис логистика.
–– Учество на Туризмијада во Будва, Р. Црна Гора во периодот од 4.5. до
8.5.2016 година. Над 10 студенти и неколку професори од Факултет
за туризам и бизнис логистика.
–– Организирана и реализиарана Научно-стручна конференција на
тема „Состојби и перспективи во туризмот, економијата и бизнис
логистиката во Република Македонија“ одржува на ден 28 мај 2016
година (сабота) во Штип.
–– Организирана и реализирана 8-ма традиционална изложба на
Алтернативни форми на туризмот, 26 април, хотел „Аполонија“ –
Гевгелија.
Гостувања на предавачи во наставата:
–– На ден 4.12.2015 г., во Наставниот центар – Скопје се одржа
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––

––

––

––

––

––

––

предавање на тема „Патот кон успехот на компанијата Рио ДООЕЛ
на македонскиот и глобалниот пазар“ пред студентите од втора
година на дисперзираните студии во Скопје. Предавањето беше дел
од наставната програма по предметот Менаџмент на мали и средни
бизниси, а истото го одржа дел од ТОП МЕНАЏМЕНТОТ на
компанијата Рио ДООЕЛ - Илинден основана во 1991 година.
На ден 9.12.2015, пред студентите од четврта година на Факултетот за
туризам и бизнис логистика во Наставниот центар – Скопје се одржа
предавање на тема „Улогата на Институтот за стандардизација за
поддршка на македонскиот бизнис на европскиот и глобален пазар“.
Предавањето беше дел од наставната програма по предметот Системи
за квалитет и стандарди, а истото го одржа д-р Ружица ЈовановиќМалиновска – раководител на Одделението за обука при ИСРМ.
На ден 6.4.2016, во Наставниот центар - Скопје се одржа предавање
на тема „Како се креираше македонскиот бренд Сињори на
македонскиот и европскиот пазар“ пред студентите од втора година
на Факултетот за туризам и бизнис логистика во Наставен центар Скопје. Предавањето беше дел од наставната програма по предметот
Маркетинг на пазарот, а истото го одржаа сопствениците на брендот
Ненад Пантовиќ и Крис Поповски со цел да ги споделат позитивните
искуства за успешната приказна на оваа компанијата. Инаку Ненад
Пантовиќ е студент на ФТБЛ.
На ден 13.4.2016 год., во Наставниот центар – Скопје се одржа
предавање на тема „Патот на успехот на компанијата Виталиа на
македонскиот и глобалниот пазар“ пред студентите на Факултетот
за туризам и бизнис логистика - Скопје. Предавањето беше дел од
наставната програма по предметот Маркетинг на пазарот, а истото
го одржа маркетинг менаџерот на компанијата ВИТАЛИА – Скопје,
г-ѓата Емилија Шумановска.
Одржано предавање на тема “Tourism policy and planning in
Macedonia” на Haifa and Galilee Research Institute, University of
Haifa, Israel (Професор-домаќин: Noga Collins-Kreiner, Department of
Geography & Environmental Studies), октомври, 2015.
Организирано предавање на гости-предавачи Сандра Трпковска
и Искра Димитриевска од фирмата RSE Optima ексклузивен
претставник на лиценцата FedEx, на тема „FedEx GSP Македонија:
логистички операции“ за студентите од БЛ и БА (Скопје) – 3 семестар
2 година, по предметот Комерцијална логистика, 24.11.2015.
Организирано предавање на гостин-предавач Јован Аврамоски,
Сектор за корпоративно планирање во Охридска Банка, на тема
„Деловното планирање во работењето на финансиските пазари во
Македонија“ за студентите од БА (Скопје) – 5 семестар 3 година, по
предметот Деловно планирање, 1.12.2015 год.
Одржано предавање на тема “Renewable energy for sustainable
tourism” на Başkent University, Ankara, Turkey (Професор-домаќин:
Nazmiye Erdogan, Tourism and Hotel Management program, Vocational
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School of Social Sciences), декември 2015 год.
–– Организирано предавање на гостин-предавач Нина Неданоска,
директорка на Секторот за корпоративно и инвестициско банкарство
во Охридска банка, на тема „Местото и улогата на Охридска банка во
македонскиот банкарски сектор“ за студентите од БЛ и БА (Скопје)
– 2 семестар 1 година, по предметот Основи на економија, 11.4.2016 г.
–– Водење на книга за посета на странци на единицата
–– Во текот на 2015/2016 година имаше посета на странци на ФТБЛ.
Имено, на 30.4.2016 година во Наставниот центар Скопје, студентите
на ФТБЛ, имаа можност да го проследат предавањето проф. д-р
Назмие Ердоган, од Башкет универзитет - Анкара, Република
Турција.
Патување на вработени во странство
Во текот на 2015-2016 година 5 вработени лица рализираа шест
службени патувања во пет држави, и тоа: Хрватска, Израл, Португалија,
Турција и Србија.
Службени патувања во текот на 2015/2016 г.
(од 15 септември 2015 до 14 септември 2016 г.)

Држава

Место

Лице кое патува

Р.Хрватска

Шибеник Проф. д-р Нако Ташков
15.10. до 18.10.2015 г.
м-р Оливер Филипоски
доц. д-р Дејан Методијевски

Израел

Хаифа

Д-р Билјана Петревска

26.10. до 30.10.2015 г.

Португалија Лисабон

Д-р Билјана Петревска

3.5. до 6.5.2016 г.

Р.Турција

Бурса

Д-р Дејан Методијески

11.11.до 13.11.2015 г.

Р.Србија

Белград

Д-р Татјана Бошков

9.12. до 11.12.2015 г.

Р.Хрватска

Опатија

Д-р Татјана Бошков

17.3. до 20.3.2016 г.
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Формирање на Факултетот
Електротехнички 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 по Системи за автоматско
управување и Обновливи извори на енергија во Штип. Наставата на
дисперзираните студии во Штип се реализира во просториите на Кампус 2
(технички и биотехнички науки).
Во учебната 2013/2014 година, во објавениот Конкурс за запишување
на студенти на прв циклус студии, Електротехнички 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 започна 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 студии и во учебната 2012/2013 година се запиша првата генерација
на студенти на втор циклус студии на Електротехнички факултет.
Организациска 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 9.08.2011 година со Одлука дел .бр. 0801-797/1 од 9.8.2011
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.
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Структура
Наставници и соработници во редовен работен однос на
Електротехнички факултет
Реден
Презиме и име
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска
Проф. д-р Влатко Чингоски
Проф. д-р Сашо Гелев
Проф. д-р Василија Шарац
Доц. д-р Гоце Стефанов
М-р Билјана Читкушева
Димитровска
М-р Маја Кукушева

Звање
редовен проф.
редовен проф.
вонреден проф.
вонреден проф.
доцент
асистент
докторанд
асистент
докторанд

Во
редовен
работен
однос

Со
договор за
ангажирање

да
да
да
да
да
да
да

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

Проф. д-р Тодор Делипетров
Проф. д-р Орце Спасовски
Проф. д-р Ристо Дамбов
Проф. д-р Владо Гичев
Доц. д-р Зоран Здравев
Доц. д-р Јанка Димитрова
Доц. д-р Игор Стојановиќ
Ас. м-р Горги Димов
Ас.м-р Душан Биков
Ас. м-р Лимонка Лазарова
Ас. м-р Јасмина
Вета
Буралиева
Ас. м-р Марија Митева
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Звање

редовен проф.
редовен проф.
редовен проф.
редовен проф.

Во
Со
редовен
договор за
работен
ангажирање
однос
да (ФПТН)
да (ФПТН)
да (ФПТН)
да (ФИ)

асистент

да (ФИ)

доцент
доцент
доцент
доцент
асистент
асистент
асистент

да (ФИ)
да (ЕФ)
да (ФИ)
да (ФПТН)
да (ФИ)
да (ФИ)
да (ФИ)

Годишен извештај

Насловни наставници на Електротехнички факултет
Реден
Презиме и име
број
1.
2.
3.
4.

Насловен проф. д-р Драган
Миновски
Насловен доц. д-р Александар
Туџаров
Насловен доц. д-р Горан Чогеља
Насловен доц. д-р Васко
Саздовски

Звање
вонреден
професор

Во редовен Со
работен
договор за
однос
ангажирање
да

доцент

да

доцент

да

доцент

да

Наставници од други универзитети
Реден
Презиме и име
број
1.

Звање

Проф. д-р Билјана Јолевска вонреден
Туневска
професор

Администрација
Реден
Презиме и име
број
1.
2.

Даниела Свиркова
Весна Конзулова

Во редовен Со
работен
договор за
ангажирање
однос
да

Звање

Во редовен
Со договор за
работен
ангажирање
однос

секретар

да

референт за
студентски
прашања

Да

Катедри
На Електротехнички факултет со донесувањето на новиот Правилник
за внатрешна организација и работење формирани се следниве катедри:
1. Катедра за електротехника и електромашинство;
2. Катедра за автоматизација, регулација и управување со технолошки
процеси;
3. Катедра за електроника;
4. Катедра за електроенергетика;
5. Катедра за телекомуникациско инженерство.
Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот совет
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Во периодот од 1.11.2015 до 31.10.2016 година се одржани вкупно 11
седници на Наставно-научниот совет. Од направената анализа на дневните
редови на наведените седници е констатирано дека се разгледувани повеќе
значајни точки: прифаќање на донации за опремување на лаборатории
за наставна и научноистражувачка дејност, наставна проблематика,
формирање на рецензентски комисии за избор и реизбор на наставници и
соработници, соработка со други универзитети и факултети, формирање
на рецензентска комисија за издавање на учебници и учебни помагала
по одделни предмети, барања од наставници и соработници за присуство
на научни собири и симпозиуми во земјава и во странство, барања од
студенти, одлуки за одобрување на теми за дипломска/завршна работа и
др.
Дневен ред од седницата на 1.12.2015 година, 99-та седница
–– Усвојување на записникот од претходната 98. седница на ННС
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати за избор
на еден наставник во насловно звање доцент/вонреден професор по
Конкурс објавен на 20 ноември 2015 година.
2. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изготвување на реферат за избор на еден наставник во насловно
звање доцент/вонреден професор по Конкурс објавен на 20 ноември
2015 година.
3. Донесување Одлука за промена на изборни предмети во електронскиот
индекс на студентите според табелата за активни изборни предмети.
4. Донесување Одлука за потврдување на ментори за дипломска работа/
завршен испит.
5. Барање за отсуство од проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за
период од 17-20 декември 2015 поради учество на првиот состанок на
проектните тимови во рамките на проектот Математички лавиринт
финансиран од ЕУ, Еразмус +, кој ќе се одржи во Велес.
6. Барање за отсуство од проф. д-р Влатко Чингоски за отсуство за
Анкара, Турција, за периодот од 10.12. до 13.12.2015 година.
7. Барања од студенти.
8. Информации од Ректорска управа.
9. Разно.
Донесени одлуки:
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати за избор на еден
наставник во насловно звање доцент/вонреден професор по Конкурс
објавен на 20 ноември 2015 година.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за изготвување
на реферат за избор на еден наставник во насловно звање доцент/
вонреден професор по Конкурс објавен на 20 ноември 2015 година.
–– Одлука за промена на изборни предмети во електронскиот индекс на
студентите според табелата за активни изборни предмети.
–– Одлука за потврдување на ментори за дипломска работа/завршен
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испит.
–– Одлука за отсуство од проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за
период од 17 до 20 декември 2015 поради учество на првиот состанок
на проектните тимови во рамките на проектот Математички лавиринт
финансиран од ЕУ, Еразмус +, кој ќе се одржи во Велес.
–– Одлука за отсуство од проф. д-р Влатко Чингоски за отсуство за
Анкара, Турција, за периодот од 10.12. до 13.12.2015 година.
–– Одлука за продолжување на рокот за студирање за Славица
Костадинова.
–– Одлука за префрлување на студент Виктор Стоименовски.
–– Одлука за прознавање на испити за Благојче Мицевски.
Дневен ред од седницата на 28.12.2015 година, 100-та седница
–– Усвојување на записникот од претходната 99-та седница на ННС.
1. Донесување Одлука за корекција на одлуката за покриеност на
наставата за летен семестар за академската 2015/2016 година.
2. Донесување на Предлог-одлука за ангажирање на м-р докторанд
Ристе Тимовски.
3. Донесување Одлука за корекција на Планот за издавачка дејност за
2016 година.
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
издавање на Практикум за вежби по предметот Системи на квалитет
и стандарди.
5. Донесување Одлука за комисиско спроведување на испитите по
предметите кои ги предаваше доц. д-р Роман Голубовски.
6. Донесување Одлука за формирање на комисија за оцена и одбрана на
магистерски труд од кандидатот Славица Костадинова.
7. Донесување Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска за Грција, курс во рамките на Проектот Еразмус +.
8. Донесување Одлука за исплата на средства од проект на проф. д-р
Влатко Чингоски за патување во Анкара.
9. Донесување Одлука за потврдување на ментори за дипломска работа/
завршен испит.
10. Информации од Ректорска управа.
11. Разно.
Донесени одлуки:
–– Одлука за корекција на одлуката за покриеност на наставата за летен
семестар за академската 2015/2016 година.
–– Предлог-одлука за ангажирање на м-р докторанд Ристе Тимовски.
–– Одлука за корекција на Планот за издавачка дејност за 2016 година.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за издавање на
Практикум за вежби по предметот Системи на квалитет и стандарди.
–– Одлука за комисиско спроведување на испитите по предметите кои
ги предаваше доц. д-р Роман Голубовски.
–– Одлука за формирање на комисија за оцена и одбрана на магистерски
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труд од кандидатот Славица Костадинова.
–– Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за
Грција, курс во рамките на Проектот Еразмус +.
–– Одлука за исплата на средства од проект на проф. д-р Влатко
Чингоски за патување во Анкара.
–– Одлука за потврдување на ментори за дипломска работа/завршен
испит.
Дневен ред од седницата на 10.2.2016 година, 101-та седница
–– Усвојување на записникот од претходната 100-та седница на ННС.
1. Донесување Одлука за утврдување на составот на ННС на
Електротехнички факултет за летен семестар за академската
2015/2016 година.
2. Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Електротехнички факултет.
3. Донесување Одлука за усвојување на рецензијата за ракописот со
наслов „Системи на квалитет и стандарди во електротехниката“
од авторот доц. д-р Драган Миновски објавена во Универзитетски
билтен број 160 од 15.12.2015 година.
4. Донесување Одлука за ангажирање на проф. д-р Василија Шарац на
Воената академија во Скопје.
5. Донесување Одлука за формирање на комисија за реакредитација на
студиски програми на Електротехнички факултет.
6. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
издавање на Скрипта по Енергетска ефикасност и заштеди на
електрична енергија од авторот доц. д-р Горан Чогеља.
7. Донесување Одлука за усвојување на извештај за магистерски труд
на Славица Костадинова и определување на датум за одбрана.
8. Донесување Одлука по Барање од проф. д-р Влатко Чингоски за
реализација на стручна посета на студентите од факултетот на
производните погони на компанијата „Кончар“ во Загреб.
9. Донесување Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Татјана
Атанасова-Пачемска за студиски престој во Република Хрватска за
период од 1.5. – 30.6.2016 година.
10. Донесување Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Влатко
Чингоски за Жабљак, Црна Гора, за период од 29.2-5.3.2016 година.
11. Донесување Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Влатко
Чингоски за Боровец, Бугарија за период од 16-19 март 2016 година.
12. Донесување Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Сашо Гелев
за Жабљак, Црна Гора, за период од 29.2-5.3. 2016 година.
13. Донесување Одлука по Барање за отсуство од м-р Билјана ЧиткушеваДимитровска за Боровец, Бугарија за период од 16-19 март 2016
година.
14. Донесување Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Влатко
Чингоски за Скопје поради учество на Меѓународната конференција
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GREDIT - 2016.
15. Барања од студенти.
16. Информации од Ректорска управа.
17. Разно.
Донесени одлуки:
–– Усвојување на записникот од претходната 100-та седница на ННС.
–– Одлука за утврдување на составот на ННС на Електротехнички
факултет за летен семестар за академската 2015/2016 година.
–– Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Електротехнички факултет.
–– Одлука за усвојување на рецензијата за ракописот со наслов „Системи
на квалитет и стандарди во електротехниката“ од авторот доц. д-р
Драган Миновски објавена во Универзитетски билтен број 160 од
15.12.2015 година.
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Василија Шарац на Воената
академија во Скопје.
–– Одлука за формирање на комисија за реакредитација на студиски
програми на Електротехнички факултет.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за издавање на
Скрипта по Енергетска ефикасност и заштеди на електрична енергија
од авторот доц. д-р Горан Чогеља.
–– Одлука за усвојување на извештај за магистерски труд на Славица
Костадинова и определување на датум за одбрана.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Влатко Чингоски за реализација на
стручна посета на студентите од факултетот на производните погони
на компанијата „Кончар“ во Загреб
–– Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска за студиски престој во Република Хрватска за период од
1.5. – 30.6.2016 година.
–– Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Влатко Чингоски за
Жабљак, Црна Гора за период од 29.2-5.3.2016 година.
–– Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Влатко Чингоски за
Боровец, Бугарија за период од 16-19 март 2016 година.
–– Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Сашо Гелев за Жабљак,
Црна Гора за период од 29.02-05.03. 2016 година.
–– Одлука по Барање за отсуство од м-р Билјана ЧиткушеваДимитровска за Боровец, Бугарија за период 16-19 март 2016 година.
–– Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Влатко Чингоски за
Скопје поради учество на Меѓународната конференција GREDIT 2016.
–– Предлог-одлука за префрлување на Викторија Петрушева.
–– Одлука за ставање на студии во мирување за Иван Томевски.
–– Одлука за префрлување на Александар Петров.
–– Одлука за префрлување на Методи Николов.
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––
––
––
––

Одлука за префрлување на Станојче Миленков.
Одлука за одбиено барање од Младен Митковски.
Одлука за признавање на испити Митко Кржовски.
Одлука за признавање на испити Владимир Ристовски.

Дневен ред од седницата на 9.3.2016 година, 102-та седница
–– Усвојување на записникот од претходната 101-ва седница на ННС.
1. Донесување Одлука за распишување на конкурс за упис на студенти
на прв циклус студии на Електротехнички факултет за академската
2016/2017 година.
2. Донесување Одлука за распишување на конкурс за упис на студенти
на втор циклус студии на Електротехнички факултет за академската
2016/2017 година.
3. Донесување на Предлог-одлука за изедначување на висината на
партиципацијата на студиските програми на прв циклус студии на
Електротехничкиот факултет за академската 2016/2017 година.
4. Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
самоевалуација.
5. Донесување Одлука за промена на називите на студиските програми
на прв циклус студии на Електротехнички факултет.
6. Донесување Одлука за распишување на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања од наставно-научното подрачје на Техничкотехнолошките науки, наставно-научното поле електротехника и
електромашинство, наставно-научни области електроенергетика и
електромоторни погони.
7. Донесување Одлука за усвојување на рецензијата за Практикум
за вежби по предметот Системи на квалитет и стандарди во
електротехника од авторите доц. д-р Драган Миновски и ас. докторант
Маја Кукушева-Панева.
8. Донесување Одлука за давање на согласност за аплицирање на проект
- Fostering Sustainable Industries and Environment through Innovative
Transborder Clusters поднесен од проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска.
9. Барања од вработени.
10. Барања од студенти.
11. Информации од Ректорска управа.
12. Разно.
Донесени одлуки:
–– Одлука за распишување на конкурс за упис на студенти на прв циклус
студии на Електротехнички факултет за академската 2016/2017
година.
–– Одлука за распишување на конкурс за упис на студенти на втор циклус
студии на Електротехнички факултет за академската 2016/2017
година.
–– Предлог-одлука за изедначување на висината на партиципацијата

608

Годишен извештај

––
––
––

––

––
––
––

на студиските програми на прв циклус студии на Електротехнички
факултет за академската 2016/2017 година.
Одлука за формирање на комисија за спроведување на самоевалуација.
Одлука за промена на називите на студиските програми на прв циклус
студии на Електротехнички факултет.
Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања од наставно-научното подрачје техничко-технолошките
науки, наставно-научното поле електротехника и електромашинство,
наставно-научни области електроенергетика и електромоторни
погони.
Одлука за усвојување на рецензијата за Практикум за вежби по
предметот Системи на квалитет и стандарди во електротехника од
авторите доц. д-р Драган Миновски и ас. докторанд Маја КукушеваПанева.
Одлука за давање на согласност за аплицирање на проект - Fostering
Sustainable Industries and Environment through Innovative Transborder
Clusters поднесен од проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска.
Одлука за признавање на активности од Еразмус.
Предлог-одлука за признавање на испити за Викторија Петрушевска.

Дневен ред од седницата на 30.3.2016 година, 103-та седница
–– Усвојување на записникот од претходната 102-ра седница на ННС.
1. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската
програма Автоматика и системско инженерство на прв циклус студии
на Електротехнички факултет.
2. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската
програма Електроенергетика и обновливи извори на енергија на прв
циклус студии на Електротехнички факултет
3. Донесување Одлука за избор на еден наставник во насловно
звање доцент/вонреден професор од наставно - научното подрачје
на Техничко - технолошки науки, наставно - научно поле
„Електротехника“, наставно - научни области „Електротехника“ и
„Електроенергетика“
4. Донесување Одлука за прифаќање на рецензијата за ракописот со
наслов „Збирка задачи од електроника“ од авторот доц. д-р Гоце
Стефанов објавена во Универзитетски билтен број 165 од 15.3.2016
година
5. Барања за отсуства од вработени за реализација на практична настава
и стручна посета на производните погони на компанијата „Кончар“
во Загреб.
6. Барање за отсуство од проф. д-р Василија Шарац поради студиски
престој на Универзитетот во Осиек, Р.Хрватска.
7. Информации од Ректорска управа.
8. Разно.
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Донесени одлуки:
–– Одлука за усвојување на Eлаборатот за студиската програма
Автоматика и системско инженерство на прв циклус студии на
Електротехнички факултет.
–– Одлука за усвојување на Eлаборатот за студиската програма
Електроенергетика и обновливи извори на енергија на прв циклус
студии на Електротехнички факултет.
–– Одлука за избор на еден наставник во насловно звање доцент/вонреден
професор од наставно-научното подрачје техничко-технолошки
науки, наставно-научно поле eлектротехника, наставно-научни
области eлектротехника и eлектроенергетика.
–– Одлука за прифаќање на рецензијата за ракописот со наслов „Збирка
задачи од електроника“ од авторот доц. д-р Гоце Стефанов објавена
во Универзитетски билтен број 165 од 15.3.2016 година.
–– Одлуки по барања за отсуства од вработени за реализација на
практична настава и стручна посета на производните погони на
компанијата „Кончар“ во Загреб.
–– Одлука за отсуство од проф. д-р Василија Шарац поради студиски
престој на Универзитетот во Осиек, Р. Хрватска.
Дневен ред од седницата на 6.4.2016 година, 104-та седница
–– Усвојување на записникот од претходната 103-та седница на ННС.
1. Донесување Одлука за утврдување на листа на кандидати пријавени
по Конкурс за избор на еден наставник во сите звања од наставнонаучното подрачје техничко-технолошките науки, наставно-научното
поле електротехника и електромашинство, наставно-научни
области електроенергетика и електромоторни погони, објавен на
25.3.2016 година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.
2. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изработка на реферат за избор на еден наставник во сите звања
од наставно-научното подрачје техничко-технолошките науки,
наставно-научното поле електротехника и електромашинство,
наставно-научни области електроенергетика и електромоторни
погони.
3. Донесување Одлука за започнување на постапка за акредитација
на студиски програми на втор циклус студии на Електротехнички
факултет.
4. Донесување Одлука за формирање на Комисија за уписи за
академската 2016/2017 година.
5. Донесување Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска за период 2-6 јуни 2016 година поради учество на состанок
на проектните тимови во рамките на проектот Математички лавиринт
финансиран од ЕУ, Еразмус +, Ларнака, Кипар.
6. Донесување Одлука за давање на согласност за аплицирање на проект.
7. Донесување Одлука за одобрување на патни трошоци за отсуство на
проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за Загреб.
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8. Информации од Ректорска управа.
9. Разно.
––

––

––
––
––

––
––

Донесени одлуки:
Одлука за утврдување на листа на кандидати пријавени по конкурс
за избор на еден наставник во сите звања од наставно-научното
подрачје техничко-технолошките науки, наставно-научното поле
електротехника и електромашинство, наставно-научни области
електроенергетика и електромоторни погони, објавен на 25.3.2016
година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за изработка на
реферат за избор на еден наставник во сите звања од наставнонаучното подрачје техничко-технолошките науки, наставно-научното
поле електротехника и електромашинство, наставно-научни области
електроенергетика и електромоторни погони.
Одлука за започнување на постапка за акредитација на студиски
програми на втор циклус студии на Електротехнички факултет.
Одлука за формирање на Комисија за уписи за академската 2016/2017
година.
Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
за период 2-6 јуни 2016 година, поради учество на состанок на
проектните тимови во рамките на проектот Математички лавиринт
финансиран од ЕУ, Еразмус +, Ларнака, Кипар.
Одлука за давање на согласност за аплицирање на проект.
Одлука за одобрување на патни трошоци за отсуство на проф. д-р
Татјана Атанасова-Пачемска за Загреб.

Дневен ред од седницата на 11.5.2016 година, 105-та седница
––
Усвојување на записникот од претходната 104-та седница на ННС.
1. Донесување Одлука за покриеност на наставата на прв циклус студии
за академската 2016/2017 година.
2. Донесување Одлука за покриеност на наставата на втор циклус
студии за академската 2016/2017 година.
3. Донесување Одлука за усвојување на теми за дипломска работа.
4. Барања од вработени.
5. Барања од студенти.
6. Разно.
Донесени одлуки:
–– Одлука за покриеност на наставата на прв циклус студии за
академската 2016/2017 година.
–– Одлука за покриеност на наставата на втор циклус студии за
академската 2016/2017 година.
–– Одлука за усвојување на теми за дипломска работа.
Дневен ред од седницата на 22.6.2016 година, 106-та седница
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–– Усвојување на записникот од претходната 105-та седница на ННС.
1. Донесување на Предлог-одлука за избор на проф. д-р Влатко Чингоски
за наставник во звањето редовен професор од наставно-научното
подрачје техничко-технолошките науки, наставно-научното поле
електротехника и електромашинство, наставно-научни области
електроенергетика и електромоторни погони по реферат објавен во
Универзитетскиот билтен од 1.6.2016 година
2. Донесување Одлука за усвојување на Елаборатот за студиската
програма Автоматизација и процеси на втор циклус студии на
Електротехнички факултет.
3. Донесување Одлука за усвојување на Елаборатот за студиската
програма Неконвенционални извори и технологии во
електроенергетика на втор циклус студии на Електротехнички
факултет.
4. Донесување одлуки за универзитетски изборени предмети на втор
циклус студии на предлог на Електротехнички факултет.
5. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
издавање на учебник со наслов „Дигитални системи на управување
1“ од авторот проф. д-р Сашо Гелев.
6. Донесување Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска за период од 25.6 до 3. 7.2016 година поради студиски
престој во Црна Гора.
7. Донесување Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска за период од 21.8.2016 година до 24.8.2016 година
поради Интернационалната конференција по математика во Охрид,
Р.Македонија.
8. Донесување на одлуки за усвојување на теми за дипломска работа.
9. Барања од студенти.
10. Информации од Ректорска управа.
11. Разно.
Донесени одлуки:
–– Предлог-одлука за избор на проф. д-р Влатко Чингоски за наставник во
звањето редовен професор од наставно-научното подрачје техничкотехнолошките науки, наставно-научното поле електротехника и
електромашинство, наставно-научни области електроенергетика и
електромоторни погони по реферат објавен во Универзитетскиот
билтен од 1.6.2016 година.
–– Одлука за усвојување на Елаборатот за студиската програма
Автоматизација и процеси на втор циклус студии на Електротехнички
факултет.
–– Одлука за усвојување на Елаборатот за студиската програма
Неконвенционални извори и технологии во електроенергетика на
втор циклус студии на Електротехнички факултет.
–– Одлуки за универзитетски изборени предмети на втор циклус студии
на предлог на Електротехничкиот факултет.
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–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за издавање на
учебник со наслов „Дигитални системи на управување 1“ од авторот
проф. д-р Сашо Гелев.
–– Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за
период од 25.6 до 3.7.2016 година поради студиски престој во Црна
Гора.
–– Одлука за отсуство за проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за период
од 21.8.2016 година до 24.8.2016 година поради Интернационалната
конференција по математика во Охрид, Р.Македонија.
–– Одлуки за усвојување на теми за дипломска работа.
–– Одлука за прифаќање на практична настава за Мехмед Јулдиз.
Дневен ред од седницата на 7.9.2016 година, 107-та седница
–– Усвојување на записникот од претходната 106-та седница на ННС.
1. Донесување Одлука за утврдување на состав на ННС на
Електротехнички факултет за зимски семестар за академската
2016/2017 година.
2. Разгледување на Одлуката за покриеност на наставата за академската
2016/2017 година.
3. Разгледување на Планот за практична настава на студентите и
донесување Одлука за ментори за пракса.
4. Донесување Одлука за давање на согласност за ангажирање на
проф. д-р Сашо Гелев на Воената академија – Скопје за академската
2016/2017 година.
5. Барање од проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за отсуство за
Охрид поради учество на ICTA 2016, во периодот 18-22 септември
2016 година.
6. Барање од проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за отсуство за
Брисел, поради учество на COST Actions, во периодот 1-5 октомври
2016 година.
7. Барање од проф. д-р Василија Шарац за отсуство за Осиек,
Р.Хрватска, поради учество на конференција во периодот од 11.10.14.10.2016 година.
8. Барање од проф. д-р Влатко Чингоски за отсуство за Охрид поради
учество на Меѓународно советување ЗЕМАК – Енергетика 2016, во
периодот 6-8 октомври 2016 година.
9. Донесување на одлуки за усвојување на теми за дипломска работа.
10. Донесување на одлуки за префрлувања на студенти од други
универзитети.
11. Донесување на одлуки за признавање на активности на студенти од
остварен Еразмус престој.
12. Барања од студенти.
13. Барања од вработени.
14. Информација за стипендирање на студенти од страна на ЕВН Македонија.
15. Информации од Ректорска управа.
16. Разно.
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Донесени одлуки:
–– Одлука за утврдување на состав на ННС на Електротехнички
факултет за зимски семестар за академската 2016/2017 година.
–– Одлука за корекција на одлуката за покриеност на наставата.
–– Одлука за давање на согласност за ангажирање на проф. д-р Сашо
Гелев на Воената академија – Скопје за академската 2016/2017
година.
–– Одлука за определување на ментори за пракса.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за
отсуство за Охрид поради учество на ICTA 2016, во периодот 18-22
септември 2016 година.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска за
отсуство за Брисел, поради учество на COST Actions, во периодот
1-5 октомври 2016 година.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Василија Шарац за отсуство за Осиек,
Р.Хрватска, поради учество на конференција во периодот од 11.10.14.10.2016 година.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Влатко Чингоски за отсуство за Охрид
поради учество на Меѓународно советување ЗЕМАК – Енергетика
2016, во периодот 6-8 октомври 2016 година.
–– Одлуки за усвојување на теми за дипломска работа.
–– Одлуки за префрлувања на студенти од други универзитети.
–– Одлуки за признавање на активности на студенти од остварен Еразмус
престој.
–– Одлуки за активирање на студии – Игор Ковачевски, Васко Милевски
Азим Мемишевски, Јордан Митевски.
–– Одлуки за поништување на испит – Стефан Ѓоргиев и Тоше Велков.
–– Одлика за ставање на студии во мирување – Виктор Савевски.
–– Одлука за префрлување од три на четири години – Виктор Манасиев.
Дневен ред од седницата на 22.9.2016 година, 108. седница
–– Усвојување на записникот од претходната 107. седница на ННС.
1. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден
наставник во сите звања од наставно-научното подрачје техничкотехнолошки науки, наставно-научно поле електротехника, наставнонаучни области електротехника и електроенергетика.
2. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден
асистент докторант од наставно-научното подрачје техничкотехнолошки науки, наставно-научно поле електротехника.
3. Донесување одлуки за усвојување на теми за дипломска работа.
4. Барања од вработени.
5. Барања од студенти.
6. Информации од Ректорска управа.
7. Разно.

614

Годишен извештај

Донесени одлуки:
–– Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во
сите звања од наставно-научното подрачје техничко-технолошки
науки, наставно-научно поле електротехника, наставно-научни
области електротехника и електроенергетика.
–– Одлука за распишување на Конкурс за избор на еден асистент
докторанд од наставно-научното подрачје техничко-технолошки
науки, наставно-научно поле електротехника.
–– Одлуки за усвојување на теми за дипломска работа.
Дневен ред од седницата на 12.10.2016 година, 109-та седница
–– Усвојување на записникот од претходната 108. седница на ННС.
1. Донесување Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност на Електротехнички факултет за 2017
година.
2. Донесување Одлука за усвојување на рецензентскиот извештај
за ракописот под наслов „Дигитални системи на управување 1“ од
авторот проф. д-р Сашо Гелев.
3. Одлука за формирање на рецензентска комисија за издавање
на електронска едиција (монографија) со наслов „Можности за
зголемување на енергетската ефикасност, енергетски заштеди и
еколошко унапредување во хотелската индустрија во Македонија“.
4. Барање за отсуство од проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска поради
учество на работилница на проектот „Integrating E-Learning and Open
Educational Resources into Classroom” – iOERc, во Софија, Бугарија,
за периодот од 17.10.2016 до 22.10.2016 година.
5. Барање за отсуство од проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска поради
учество на вториот состанок на управувачкиот комитет на COST
акцијата CA15225-FRACTALL и на тренинг школата под истиот
наслов, кои ќе се одржат во Брно, Република Чешка, за периодот од
22.11.2016 до 27.11.2016 година.
6. Барање за отсуство од проф. д-р Влатко Чингоски за Љубљана,
Словенија за периодот 17-21.10.2016 година поради стручна посета
на Универзитетот во Љубљана.
7. Барање за отсуство од проф. д-р Сашо Гелев за Љубљана, Словенија,
за периодот 17-21.10.2016 година поради стручна посета на
Универзитетот во Љубљана.
8. Барање за отсуство од ас. докторанд Билјана Читкушева-Димитровска
за Љубљана, Словенија, за периодот 17-21.10.2016 година поради
стручна посета на Универзитетот во Љубљана.
9. Барање од проф. д-р Влатко Чингоски за покривање на трошоците за
работната група која ќе реализира стручна посета на Универзитетот
во Љубљана, Словенија за периодот 17-21.10.2016 година од
сопствениот проект.
10. Барање за повраток на финансиски средства од ас. докторанд Билјана
Читкушева-Димитровска.
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Донесување одлуки за усвојување на теми за дипломска работа.
Барања од вработени.
Барања од студенти.
Разгледување на можноста од отворање на трет циклус студии на
Електротехнички факултет.
15. Разгледување на потребите за нови вработувања на Електротехнички
факултет.
16. Информации од Ректорска управа.
17. Разно.
11.
12.
13.
14.

Донесени одлуки:
–– Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и програма за
издавачка дејност на Електротехнички факултет за 2017 година.
–– Одлука за усвојување на рецензентскиот извештај за ракописот под
наслов „Дигитални системи на управување 1“ од авторот проф. д-р
Сашо Гелев.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за издавање
на електронска едиција (монографија) со наслов „Можности за
зголемување на енергетската ефикасност, енергетски заштеди и
еколошко унапредување во хотелската индустрија во Македонија“.
–– Одлука по Барање за отсуство од проф. д-р Татјана АтанасоваПачемска поради учество на работилница на проектот „Integrating
E-Learning and Open Educational Resources into Classroom” – iOERc,
во Софија, Бугарија, за периодот од 17.10.2016 до 22.10.2016 година.
–– Одлука за отсуство од проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
поради учество на вториот состанок на управувачкиот комитет на
COST акцијата CA15225-FRACTALL и на тренинг школата под
истиот наслов, Брно, Република Чешка, за периодот од 22.11.2016
до 27.11.2016 година.
–– Одлука за отсуство од проф. д-р Влатко Чингоски за Љубљана,
Словенија, за периодот од 17 до 21.10.2016 година поради стручна
посета на Универзитетот во Љубљана.
–– Одлука за отсуство од проф. д-р Сашо Гелев за Љубљана, Словенија,
за периодот од 17 до 21.10.2016 година поради стручна посета на
Универзитетот во Љубљана.
–– Одлука за отсуство од ас. докторанд Билјана Читкушева-Димитровска
за Љубљана, Словенија, за периодот од 17-21.10.2016 година поради
стручна посета на Универзитетот во Љубљана.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Влатко Чингоски за покривање на
трошоците за работната група која ќе реализира стручна посета на
Универзитетот во Љубљана, Словенија, за периодот 17-21.10.2016
година од сопствениот проект.
–– Одлука за повраток на финансиски средства од ас. докторанд Билјана
Читкушева-Димитровска.
–– Одлуки за продолжување на рокот за студирање за Томче Велков и
Аце Панев.
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–– Одлука за префрлување во вонреден Марко Геговски.
–– Одлуки за активирање на студии – Виктор Наковски, Ристе Моников
и Марко Геговски.
–– Одлука за комисиско оценување по предметот Мали хидроцентрали.
–– Одлука за комисиско потпишување на пријави во индекс.
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.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНИТЕ
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2015, за сите факултети
Вкупно
ОЦЕНКА
Не се
пријавени
јавиле на
5
6
7
8
9
10
испитот
39
23
8
4
2
0
2
0
%
58,97 20,51 10,26 5,13 0,00 5,13
0,00

Го
положиле
испитот
16
41,03

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2015, за сите факултети
Вкупно
ОЦЕНКА
Не се
пријавени
јавиле на
5
6
7
8
9
10
испитот
30
15
14
1
0
0
0
0
%
50,00 46,67 3,33 0,00 0,00 0,00
0,00

Го
положиле
испитот
15
50,00

Февруарска прва сесија, 2016, за сите факултети
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9
10
350
52
94
72
52
41
39
%
14,86 26,86 20,57 14,86 11,71 11,14

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
298
85,14

Февруарска втора сесија, 2016, за сите факултети
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9
10
346
123
88
43
37
40
15
%
35,55 25,43 12,43 10,69 11,56 4,34

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
223
64,45
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Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2016, за сите факултети
Вкупно
ОЦЕНКА
Не се
Го
пријавени
јавиле на положиле
5
6
7
8
9
10
испитот
испитот
140
79
38
10
8
3
2
0
61
%
56,43 27,14 7,14 5,71 2,14 1,43
0,00
43,57
Јунска прва испитна сесија, 2016, за сите факултети
Вкупно
ОЦЕНКА
Не се
Го
пријавени
јавиле на положиле
5
6
7
8
9
10
испитот
испитот
343
83
56
45
63
59
37
0
260
%
24,20 16,33 13,12 18,37 17,20 10,79
0,00
75,80
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Јунска втора испитна сесија, 2016, за сите факултети
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9
10
329
175
50
33
28
28
15
%
53,19 15,20 10,03 8,51 8,51 4,56

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
154
46,81

Августовска испитна сесија, 2016, за сите факултети
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9
10
147
83
44
8
8
1
3
%
56,46 29,93 5,44 5,44 0,68 2,04

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
64
43,54

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2016, за сите факултети
Вкупно
ОЦЕНКА
Не се
пријавени
јавиле на
5
6
7
8
9
10
испитот
81
49
21
8
1
1
1
0
%
60,49 25,93 9,88 1,23 1,23 1,23
0,00

Го
положиле
испитот
32
39,51
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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 се
обезбедени 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 година во просториите на Електротехничкиот
факултет се дисперзирани по една насока од Економски факултет и
од Филолошки факултет се изведува настава и за студентите од овие
факултети, па честопати се јавува проблем со недостиг од предавални.
Издавачка дејност
Предметите од студиските години се покриени со соодветни
учебници, скрипти и авторизирани предавања (дел од нив се рецензирани,
а дел се во постапка на рецензирање) кои се во склад со Правилникот за
остварување на издавачката дејност во рамките на Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип. Потребните програми за работа и материјали за сите
предмети се достапни преку електронско учење односно преку порталот
за електронско учење Moodle. На студентите, редовни и вонредни, им е
овозможен едноставен пристап до сите потребни материјали, информации,
извештаи и др., како и постојан контакт со наставниците и соработниците.
Наставничкиот и соработничкиот кадар работи и подготвува скрипти
и учебни помагала по соодветните предмети кои се ставени во планот за
издавачкa дејност за 2016 година и тоа:
1. „Дигитални системи на управување 1“ – (е-библиотека на УГДШтип, www.ugd.edu.mk) од авторот проф. д-р Сашо Гелев.
2. „Збирка задачи од електроника“ - (е-библиотека на УГД-Штип,
www.ugd.edu.mk) од авторот доц. д-р Гоце Стефанов.
3. „Системи на квалитет и стандарди во електротехниката“ (е-библиотека на УГД-Штип, www.ugd.edu.mk) од авторот проф. д-р
Драган Миновски.
4. Практикум за вежби по предметот „Системи на квалитет и
стандарди во електротехника” - (е-библиотека на УГД-Штип, www.
ugd.edu.mk) од авторите проф. д-р Драган Миновски и ас. докторанд
Маја Кукушева-Панева.
Објавени трудови
Учество на научни собири, конференции, семинари, конгреси
Трудови од наставници и соработници на Електротехнички
факултет
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–

–

–

–

–

–

–

–
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Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска
Трудови објавени во списание со ИФ:
Hristovski Kiril D., Atanasova-Pacemska, Tatjana, Olson Larry W.,
Markovski Jasmina, Mitev Trajce (2016) Potential health implications
of water resources depletion and sewage discharges in the Republic
of Macedonia. Journal of Water and Health, 14 (4). ISSN 1477-8920,
IF=1,085
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/16480
Sarac Vasilija, Atanasova-Pacemska, Tatjana (2016) Simulation model
for prediction of transient performance characteristics of single–phase
shaded pole motor. Journal of Electrical Engineering, 67 (4). pp. 253-260.
ISSN 1335-3632, IF = 0,45 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/16181
Трудови објавени во меѓународни научни списанија:
Atanasova-Pacemska Tatjana, Lozanov Sase, Lazarova Limonka (2016)
Comparing of deposit model and life insurance model in Macedonia.
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy
Series, 2016 (1). pp. 76-81. ISSN 2344-3685/L1844-7007
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15708
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
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
Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен уредувачки
одбор:
Atanasova-Pacemska, Tatjana and Jovanovska, Dobrila (2015) Modern
approach to improving the math evaluation process. Состојби,
предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во
Република Македонија: зборник на трудови. pp. 121-125. ISSN 978608-242-021-9
Bogdanov, Blagojce and Atanasova-Pacemska, Tatjana and Lazarova,
Limonka (2015) Review and contemporary approaches in the discovery
and work with talented students of mathematics in Macedonia. Состојби,
предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во
Република Македонија: зборник на трудови. pp. 115-121. ISSN 978608-242-021-9
Научни и стручни книги или поглавја –
Trifunov Zoran, Karamazova Elena, Atanasova-Pacemska Tatjana (2015)
Introduction of Discrete and Continuous Random Variable. Working
Paper- монографија. LAP Lambert Academic Publishing
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14314
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Проекти:
1. MATHDebate – searching excellence in math education troughs increasing
motivation of students, 2016 – 2018 – раководител на проект, проект
финансиран од EU, ERASMUS+, K201 за стратешки партнерства во
полето на училишното образование.
2. Introduction of a new space of distributions and its application, 1.01.201631.12.2017 – истражувач, билатерален проект Македонија – Црна
Гора, финансиран од МОН.
3. Mathematical Labyrinth - increasing the level of knowledge through
solving mathematical problems, 2015-2017 – координатор на проект,
проект финансиран од ЕU, Erazmus + , K201 програмата за соработка,
иновации и размена на добри практики.
4. Functional spaces, topological and statistical aspects and their
application in electrical engineering, 2013 – 2016, - раководител,
проект финасиран од УГД.
5. Mathematics for industry network (MI-NET), 2015-2019, координатор
на проект и национален претставник во Управувачкиот комитет,
проект финансиран од COST Association, EU.
6. Fractional-order systems; analysis, synthesis and their importance
for future design (FRACTALL), 2016-2020, координатор на проект
и национален претставник во Управувачкиот комитет, проект
финансиран од COST Association, EU.
7.
Adaptive system for assisted and independent living. 2015-2016,
истражувач, проект финансиран од УГД.
Студиски престој1.5.2016 – 15.6.2016 – Универзитет во Загреб, Факултет за
прехранбена технологија и биотехнологија, Катедра за математика и
статистика. Престојот е финансиран од МОН на Р.Македонија во рамките
на билатералната соработка Македонија – Хрватска.
Предавање по покана
Математичко моделирање во функција на утврдување на квалитетот
на студиските програми – одржано на Универзитетот во Загреб на
19.5.2016 г.
Проф. д-р Влатко Чингоски
А: Трудови објавени во списанија со импакт фактор (ИФ):
1. Naoe Takuto, Noguchi So, Cingoski Vlatko and Igarashi Hajime (2016)
Fast Magnetic Flux Line Allocation Algorithm for Interactive Visualization
Using Magnetic Flux Line Existence Probability. IEEE Transactrion on
Magnetics, 52 (3). ISSN 0018-9464 (IF: 1.50 (2015)).
Б:Трудови објавени во меѓународни стручни списанија:
1. Stefanov, Goce and Karadzinov, Ljupco and Sarac, Vasilija and
Cingoski, Vlatko and Gelev, Saso (2016) Determination of input/output
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

characteristics of full-bridge AC/DC/DC converter for arc welding.
International Journal for Science, Technics and Innovations for the
Industry MTM (Machines, Technologies, Materials), X (9). pp. 7-10.
ISSN 1313-0226.
Petrevska, Biljana and Cingoski, Vlatko and Serafimova, Mimoza (2016)
Sustainable tourism and hotel management in Macedonia through the use
of renewable energy sources. UTMS Journal of Economics, 7 (1). pp.
123-132. ISSN 1857-6974.
Citkuseva Dimitrovska, Biljana and Kukuseva, Maja and Stefanov, Goce
and Cingoski, Vlatko and Sarac, Vasilija (2016) Analysis and performance
of two PV cells under various weather conditions. International Journal
for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM (Machines,
Technologies, Materials), 5 (5/2016). pp. 14-17. ISSN 1313-0226.
Petrevska, Biljana and Cingoski, Vlatko (2016) Can Macedonian Hotels
Be Green: The Evidence of Hotel “Flamingo” - Gevgelija, Macedonia.
Mechanical Engineering – Scientific Journal, Proceedings, 34 (1). pp.
311-321. ISSN 1857 – 5293.
Cingoski, Vlatko and Golubovski, Roman and Gelev, Saso and
Stefanov, Goce and Klepov, Goran (2015) A Novel Method for Control
and Operation of Induction Motors Implemented in Intermitted Working
Regime for Musical Fountains. ETF Journal of Electrical Engineering, 21
(1). pp. 84-92. ISSN 0354-8653.
Kostadinova, Slavica and Panev, Ace and Cingoski, Vlatko (2015)
Some Optimization Methods for Increasing the Energy Efficiency of the
Water Supply Systems. International Journal for Science, Technics and
Innovations for the Industry MTM (Machines, Tecnologies, Materials), 9
(11). pp. 7-10. ISSN 1313-0226.
Cingoski, Vlatko and Petrevska, Biljana and Trajkov, Nikola (2015)
Assessment of the energy efficiency practices in the hotel industry.
Technics Technologies Education Management - TTEM, 10 (4). pp. 509516. ISSN 1840-1503.

В: Трудови објавени во Зборници на трудови со меѓународен
уредувачки одбор:
1. Petrevska, Biljana and Cingoski, Vlatko and Gelev, Saso (2016) From
Smart Rooms to Smart Hotels. Zbornik radova sa XXI međunarodnog
naučno - stručnog skupa Informacione tehnologije - sadašnjost i
budućnost, Žabljak. 29 feb 05 mar 2016, 21. pp. 201-204.
2. Cingoski, Vlatko and Gelev, Saso and Stefanov, Goce and Sarac,
Vasilija (2016) Integrated Solar-Thermal Power Plants: TPP Bitola Case
Study. Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučno - stručnog skupa
Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost, Žabljak. 29 feb 05 mar
2016, 21. pp. 193-196.
3. Gelev, Saso and Stefanov, Goce and Cingoski, Vlatko and Sarac, Vasilija
(2016) Detekcija i izolacija neispravnosti u sistemima automatskog
upravljanja. Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučno - stručnog
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4.

5.

6.

7.

skupa Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost, Žabljak. 29 feb
05 mar 2016, 21. pp. 217-220.
Sarac, Vasilija and Gelev, Saso and Stefanov, Goce and Cingoski,
Vlatko (2016) Application of software PSIM in simulation of power
converters. Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučno - stručnog
skupa Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost, Žabljak. 29 feb
05 mar 2016, 21. pp. 38-42.
Stefanov, Goce and Karadzinov, Ljupco and Sarac, Vasilija and
Cingoski, Vlatko and Gelev, Saso (2016) Determination of input/output
characteristics of full-bridge AC/DC/DC converter for arc welding. In:
MTMcongres16, 14-17 Sept 2016, Varna, Bulgaria.
Cingoski, Vlatko and Petrevska, Biljana and Golubovski, Roman and
Gelev, Saso and Trajkov, Nikola and Citkuseva Dimitrovska, Biljana and
Velkov, Tomce (2015) A Joint Workshop on Energy Efficiency in Hotel
Industry: Renewable Energy. In: Energy Efficiency in Hotel Industry:
Renewable Energy, 10-13 Dec 2015, Ankara, Turkey. (Unpublished).
Cingoski, Vlatko (2015) Potentials for energy efficiency improvements
and implementation of renewable energy sources in hotel industry in
Macedonia. In: Energy Efficiency in Hotel Industry: Renewable Energy,
10-13 Dec 2015, Ankara, Turkey. (Unpublished).

Г: Трудови објавени на домашни конференции со меѓународно
учество:
1. Cingoska, Marija and Cingoski, Vlatko (2016) Влијание на кусите врски
врз работата на ветрогенератори со двојно-напојуван асинхронен
генератор (DFIG). In: Меѓународно советување „Енергетика 2016”,
6-9 Oct 2016, Ohrid, Macedonia.
2. Cingoski, Vlatko (2016) Mожности за искористување на соларната
енергија како примарен енергетски ресурс. In: Евро Балкан, Трета
меѓународна научна конференција „Науката – поддршка на развојот
во Република Македонија“, 29-30 Jan 2016, Skopje, Macedonia.
3. Petrevska, Biljana and Cingoski, Vlatko (2016) Енергетска ефикасност
во хотелската индустрија: Случај на хотелот „Фламинго“ - Гевгелија,
Македонија. In: Трета меѓународна научна конференција „Науката
- поддршка на развојот во Република Македонија“, 29-30 Jan 2016,
Skopje, Macedonia.
4. Petrevska, Biljana and Cingoski, Vlatko (2016) Can Macedonian hotels
be green: The evidence of hotel “Flamingo” - Gevgelija, Macedonia.
In: International conference GREDIT 2016 Green development,
infrastructure, technology, 31 March-01 Apr 2016, Skopje, Macedonia.
5. Petrevska, Biljana and Cingoski, Vlatko (2015) Renewable energy for
sustainable tourism: assessment of Macedonian hotels. In: ICONBEST
2015: Economic analysis of global trends in tourism, finance, education
and management, Feb, Skopje, Macedonia.
Д: Учество на научни собири, конференции, семинари, конгреси:
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–– Energy Efficiency - Стручно-научен собир во Анкара, декември 2015 г.
–– ЕВРО-БАЛКАН, Трета меѓународна конференција, Скопје, јануари
2016 г.
–– IT-2016, Жабљак, Црна Гора, февруари-март 2016 г.
–– GREDIT-2016, Скопје, април 2016 г.
–– ЗЕМАК, Енергетика 2016, Охрид, октомври 2016 г.
Ѓ: Учество во научноистражувачки проекти финансирани од
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип:
–– Atanasova–Pacemsка Tatjana, Jolevska–Tuneska Biljana, Cingoski Vlatko,
Lazarova Limonka, Zlatanovska Biljana, Мiteva Marija, Kostadinova
Slavica, Vasileva Liljana and Gelova Elena(2013) Functional Spaces,
Topological and Statistical Aspects and Their Applications in Electrical
Engineering. [Истражувач]
–– Cingoski Vlatko, Petrevska Biljana, Gelev Saso, Golubovski
Roman, Citkuseva Dimitrovska Biljana, Trajkov Nikola and Velkov
Tomce(2015) Mожности и методи за замена и заштеда на енергија
и зголемување на енергетската ефикасност во хотелската
индустрија. [Раководител на проект, истражувач]
Проф. д-р Василија Шарац
1. Објавени трудови
Учество на научни собири, конференции, семинари, конгреси
Трудови од наставници и соработници на Електротехнички факултет
Трудови објавени во списание со ИФ:
1. Sarac, Vasilija and Atanasova-Pacemska, Tatjana (2016) Simulation
model for prediction of transient performance characteristics
of single–phase shaded pole motor. Journal of Electrical
Engineering, 67 (4). pp. 253-260. ISSN 1335-3632 J (IF = 0.483)
Трудови објавени во меѓународни научни списанија:
1. Stefanov, Goce and Karadzinov, Ljupco and Sarac, Vasilija and Cingoski,
Vlatko and Gelev, Saso (2016) Determination of input/output characteristics
of full-bridge AC/DC/DC converter for arc welding. International Journal
for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM (Machines,
Tecnologies, Materials), X (9). pp. 7-10. ISSN 1313-0226.
2. Stefanov, Goce and Sarac, Vasilija and Kukuseva, Maja (2016) Analysis
of parallel resonat converters with computer simulations.International
Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM
(Machines, Tecnologies, Materials), 10 (2/16). pp. 24-27. ISSN 13130226.
3. Sarac, Vasilija and Stefanov, Goce and Cogelja, Goran (2016) Study of
performance characteristics of single phase motors. Facta Universitatis
Series: Automatic Control and Robotics, 15 (2). pp. 71-83. ISSN 18206425.
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4. Sarac, Vasilija (2016) Application of PLC programming in cost
efficient industrial process. International Journal of Information
Technology&Security, 8 (1). pp. 69-78. ISSN 1313-8251.
5. Sarac, Vasilija and Cogelja, Goran (2016) FEM Aided Design of
Distribution Transformer. Tem Journal, 5 (2). pp. 197-2013. ISSN 22178309.
6. Sarac, Vasilija (2016) FEM Aided Design of Permanently Split Capacitor
Motor under Different Operating Regimes. Electrical Engineering,
Electronics, Automation, 64 (2). pp. 63-71. ISSN 1582-517.
Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен
уредувачки одбор:
1. Kukuseva, Maja and Citkuseva Dimitrovska, Biljana and Stefanov,
Goce and Sarac, Vasilija (2016) PSIM as educational tool for teaching
diode rectifier. Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučno - stručnog
skupa Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost, Žabljak. 29 feb
05 mar 2016, 21. pp. 50-52.
2. Cingoski, Vlatko and Gelev, Saso and Stefanov, Goce and Sarac,
Vasilija (2016) Integrated Solar-Thermal Power Plants: TPP Bitola Case
Study. Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučno - stručnog skupa
Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost, Žabljak. 29 feb 05 mar
2016, 21. pp. 193-196.
3. Citkuseva Dimitrovska, Biljana and Kukuseva, Maja and Stefanov,
Goce and Cingoski, Vlatko and Sarac, Vasilija (2016) Analysis and
performance of two PV cells under various weather conditions. International
Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM
(Machines, Tecnologies, Materials), 5 (5/2016). pp. 14-17. ISSN 13130226.
4. Gelev, Saso and Stefanov, Goce and Cingoski, Vlatko and Sarac,
Vasilija (2016) Detekcija i izolacija neispravnosti u sistemima automatskog
upravljanja. Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučno - stručnog
skupa Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost, Žabljak. 29 feb
05 mar 2016, 21. pp. 217-220.
5. Sarac, Vasilija and Gelev, Saso and Stefanov, Goce and Cingoski,
Vlatko (2016) Application of software PSIM in simulation of power
converters. Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučno - stručnog
skupa Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost, Žabljak. 29 feb
05 mar 2016, 21. pp. 38-42.
6. Stefanov, Goce and Karadzinov, Ljupco and Sarac, Vasilija and Cingoski,
Vlatko and Gelev, Saso (2016) Determination of input/output
characteristics of full-bridge AC/DC/DC converter for arc welding. In:
MTMcongres16, 14-17 Sept 2016, Varna, Bulgaria
7. Sarac Vasilija, Biljana Citkuseva Dimitrovska (2016): Genetic Algorithm
in Torque Optimisation of Permanently Split Capacitor Motor,
In Proceeding of International conference Smart systems and modeling,
p.p. 11-17.
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Проф. д-р Сашо Гелев
Трудови објавени во меѓународни научни списанија
1. Stefanov, Goce and Karadzinov, Ljupco and Sarac, Vasilija and
Cingoski, Vlatko and Gelev, Saso (2016) Determination of input/output
characteristics of full-bridge AC/DC/DC converter for arc welding.
International Journal for Science, Technics and Innovations for the
Industry MTM (Machines, Tecnologies, Materials), X (9). pp. 7-10. ISSN
1313-0226.
2. Cingoski, Vlatko and Golubovski, Roman and Gelev, Saso and Stefanov,
Goce and Klepov, Goran (2015) A Novel Method for Control and
Operation of Induction Motors Implemented in Intermitted Working
Regime for Musical Fountains. ETF Journal of Electrical Engineering,
21 (1). pp. 84-92. ISSN 0354-8653.
3. Sokolovski, Aleksandar and Gelev, Saso (2015) Using GPU for Query
of Email Spam Detection Systems and IDS. ETF Journal of Electrical
Engineering, 21 (1). ISSN 0354-8653.
Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен
уредувачки одбор
1. Petrevska, Biljana and Cingoski, Vlatko and Gelev, Saso (2016) From
Smart Rooms to Smart Hotels. Zbornik radova sa XXI međunarodnog
naučno - stručnog skupa Informacione tehnologije - sadašnjost i
budućnost, Žabljak. 29 feb 05 mar 2016, 21. pp. 201-204.
2. Cingoski, Vlatko and Gelev, Saso and Stefanov, Goce and Sarac,
Vasilija (2016) Integrated Solar-Thermal Power Plants: TPP Bitola Case
Study. Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučno - stručnog skupa
Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost, Žabljak. 29 feb 05 mar
2016, 21. pp. 193-196.
3. Cekova, Katerina and Gelev, Saso (2016) Controlling mobile robot via
bluetooth. Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučno - stručnog
skupa Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost, Žabljak. 29 feb
05 mar 2016, 21. pp. 145-148.
4. Gelev, Saso and Stefanov, Goce and Cingoski, Vlatko and Sarac, Vasilija
(2016) Detekcija i izolacija neispravnosti u sistemima automatskog
upravljanja. Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučno - stručnog
skupa Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost, Žabljak. 29 feb
05 mar 2016, 21. pp. 217-220.
5. Sarac, Vasilija and Gelev, Saso and Stefanov, Goce and Cingoski,
Vlatko (2016) Application of software PSIM in simulation of power
converters. Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučno - stručnog
skupa Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost, Žabljak. 29 feb
05 mar 2016, 21. pp. 38-42.
6. Stefanov, Goce and Karadzinov, Ljupco and Sarac, Vasilija and
Cingoski, Vlatko and Gelev, Saso (2016) Determination of input/output
characteristics of full-bridge AC/DC/DC converter for arc welding. In:
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MTMcongres16, 14-17 Sept 2016, Varna, Bulgaria.
7. Naumovski, Darko and Gelev, Saso (2016) Детска компјутерска
порнографија. In: Трета меѓународна научна конференција на тема:
Науката - поддршка на развојот во Република Македонија, 29-30 Jan
2016, Skopje, Macedonia.
8. Hristov, Risto and Naumovski, Darko and Gelev, Saso (2016) Заштита на
нематеријално културно наследство преку дигитализација. In: Трета
меѓународна научна конференција: Науката - поддршка на развојот
во Република Македонија, 29-30 Jan 2016, Skopje, Macedonia.
9. Hristov, Risto and Gelev, Saso (2016) Рангирање на пријателите
на општествената мрежа FACEBOOK базирано на корисничките
профили. In: Трета меѓународна научна конференција: Науката поддршка на развојот во Република Македонија, 29-30 Jan 2016,
Skopje, Macedonia.
10. Krstevski, Marjan and Gelev, Saso (2016) RANSOMWARE –
Компјутерски вирус на денешницата.: Трета меѓународна научна
конференција: Науката - поддршка на развојот во Република
Македонија, 29-30 Jan 2016, Skopje, Macedonia.
Учество во одбори на конференции
–– На третата меѓународна конференција под наслов „Науката
поддршка на развојот во Република Македонија“ организирана од
страна на Универзитетот Евро-Балкан – Скопје, активно учествуво
во програмскиот и организацискиот одбор. Конференцијата одржана
на 29 и 30 јануари 2016 година во Скопје.
–– На конференцијата IT’16 одржана во Жабљак 2016 година член
на програмскиот одбор и активно учествуво во конференцијата во
период од 22 до 29 февруари 2016 година.
Доц. д-р Гоце Стефанов
Трудови објавени во списание со импакт фактор (SJIF) во база
на Kopernikus
1. Stefanov, Goce and Kukuseva, Maja and Citkuseva Dimitrovska,
Biljana (2016) DC motor operation controlled from a DC/DC power
converter in pulse mode with low duty cycle. Paripex-Indian Journal of
research, IF: 5.215, 5 (9). pp. 525-529. ISSN 2250-1991.
Трудови објавени во меѓународни научни списанија
1. Stefanov, Goce and Karadzinov, Ljupco and Sarac, Vasilija and Cingoski,
Vlatko and Gelev, Saso (2016) Determination of input/output characteristics
of full-bridge AC/DC/DC converter for arc welding. International Journal
for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM (Machines,
Tecnologies, Materials), X (9). pp. 7-10. ISSN 1313-0226.
2. Stefanov, Goce and Sarac, Vasilija and Kukuseva, Maja (2016) Analysis
of parallel resonat converters with computer simulations.International
Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM
(Machines, Tecnologies, Materials), 10 (2/16). pp. 24-27. ISSN 13130226.
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Трудови објавени
конференции:

во

зборници

на

меѓународни

научни

1. Stefanov, Goce and Karadzinov, Ljupco and Sarac, Vasilija and Cingoski,
Vlatko and Gelev, Saso (2016) Determination of input/output
characteristics of full-bridge AC/DC/DC converter for arc welding. In:
MTMcongres16, 14-17 Sept 2016, Varna, Bulgaria.
 Ас. докторанд Маја Кукушева
Трудови објавени во списание со ИФ (SJIF) во база на Kopernikus:
1. Stefanov, Goce and Kukuseva, Maja and Citkuseva Dimitrovska, Biljana
(2016) DC motor operation controlled from a DC/DC power converter in
pulse mode with low duty cycle. Paripex-Indian Journal of Research IF:
5.215, 5 (9). pp. 525-529. ISSN 2250-1991.
Трудови објавени во меѓународни научни списанија:
1. Citkuseva Dimitrovska, Biljana and Kukuseva, Maja and Stefanov, Goce
and Cingoski, Vlatko and Sarac, Vasilija (2016) Analysis and performance
of two PV cells under various weather conditions. International Journal
for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM (Machines,
Tecnologies, Materials), 5 (5/2016). pp. 14-17. ISSN 1313-0226.
2. Stefanov, Goce and Sarac, Vasilija and Kukuseva, Maja (2016) Analysis
of parallel resonat converters with computer simulations. International
Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM
(Machines, Tecnologies, Materials), 10 (2/16). pp. 24-27. ISSN 13130226.
Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен
уредувачки одбор:
1. Kukuseva, Maja and Citkuseva Dimitrovska, Biljana and Stefanov, Goce
and Sarac, Vasilija (2016) PSIM as educational tool for teaching diode
rectifier. Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučno - stručnog skupa
Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost, Žabljak. 29 feb 05 mar
2016, 21. pp. 50-52.
2. Citkuseva Dimitrovska, Biljana and Kukuseva, Maja and Stefanov, Goce
(2015) Analysis for Installation of Stand- Alone PV System in Household
in Radovis. In: International Scientific Conference “UNITECH 2015” –
Gabrovo.
Ас. докторанд Билјана Читкушева-Димитровска
Трудови објавени во списание со ИФ (SJIF) во база на Kopernikus:
1. Stefanov, Goce and Kukuseva, Maja and Citkuseva Dimitrovska, Biljana
(2016) DC motor operation controlled from a DC/DC power converter in
pulse mode with low duty cycle. Paripex-Indian Journal of Research IF:
5.215, 5 (9). pp. 525-529. ISSN 2250-1991.
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Трудови објавени во меѓународни научни списанија:
1. Citkuseva Dimitrovska, Biljana and Kukuseva, Maja and Stefanov, Goce
and Cingoski, Vlatko and Sarac, Vasilija (2016) Analysis and performance
of two PV cells under various weather conditions. International Journal
for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM (Machines,
Tecnologies, Materials), 5 (5/2016). pp. 14-17. ISSN 1313-0226.
2. Sarac Vasilija, Biljana Citkuseva Dimitrovska (2016): Genetic Algorithm
in Torque Optimisation of Permanently Split Capacitor Motor,
In Proceeding of International conference Smart systems and modeling,
p.p. 11-17.
Трудови објавени во зборници на трудови со меѓународен
уредувачки одбор:
1. Kukuseva, Maja and Citkuseva Dimitrovska, Biljana and Stefanov, Goce
and Sarac, Vasilija (2016) PSIM as educational tool for teaching diode
rectifier. Zbornik radova sa XXI međunarodnog naučno - stručnog skupa
Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost, Žabljak. 29 feb 05 mar
2016, 21. pp. 50-52.
2. Citkuseva Dimitrovska, Biljana and Kukuseva, Maja and Stefanov, Goce
(2015) Analysis for Installation of Stand- Alone PV System in Household
in Radovis. In: International Scientific Conference “UNITECH 2015” –
Gabrovo.
Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Реден
бр.

Име и презиме

Звање

1

Д-р Влатко Чингоски

редовен
професор

2

Д-р Драган Миновски вонреден
(насловен професор) професор

Област

Избор/
реизбор

електроенергетика
и електромоторни избор
погони
електротехника и
избор
електроенергетика

Други активности
–– Одржано предавање од страна на проф. д-р Кирил Христовски,
вонреден професор на Државниот универзитет во Аризона, САД.
–– Одржано предавање од страна на проф. д-р Јерг М. Елзенбах,
вработен во Универзитет во Германија.
–– Одржана работилница од страна на проф. д-р Јерг М. Елзенбах,
вработен во Универзитет во Германија.
–– Одржано предавање од страна на д-р Владимир Младеновиќ од
Факултетот за технички науки од Чачак при Универзитетот во
Крагуевац, Р.Србија.
–– Одржано предавање од страна на „Најдобар млад научник” за 2014
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година, м-р Даниел Денковски.
–– Реализирана посета со студентите на погоните на компанијата
„Кончар“ во Загреб.
–– Реализирана теренска пракса за студентите на Електротехнички
факултет во сите поголеми енергетски објекти во Македонија.
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ФИЛМСКА АКАДЕМИЈА
Вовед
Филмската академија е основана со Закон за дополнување на
Законот за основање на државен Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
објавен во („Сл. весник на РМ“, број 70 од 16.5.2013 година како
високообразовна јавна установа во состав на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип. Седиштето на Филмската академија е во Штип, на улица
„Генерал Михајло Апостолски“ бр.32 во Штип.
Филмската академија е заведена во Регистарот на високообразовните
установи под реден број 51.         
На Филмската академија како наставно-научна единица на
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип се организираат и изведуваат
универзитетски (академски) студии од I (прв) циклус студии на студиските
програми: Филмска режија, Филмска продукција, Филмска монтажа и
Филмска музика (модул Звучен дизајн и модул Аудиоинженер).
Наставата 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. Во
учебната 2015/2016 година, освен на претходните три студиски програми,
се запишаа студенти и на студиската програма Филмска монтажа.
На студените на Академијата им е обезбеден бесплатен пристап
до универзитетските изданија на: книги, скрипти и учебни помагала.
Е-библиотеката е достапна за сите корисници во системот на УГД на линкот
http://е-biblioteka.ugd.edu.mk. Исто така, студентите на Академијата
можат да го користат и многубројниот книжен фонд од домашни и
странски автори на Универзитетската библиотека на Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип. Во извештајниот период на учебната 2015/2016 година
на I (прв) циклус на 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.
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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Презиме и име

Звање

Проф. д-р Антонио Митриќески
Проф. м-р Роберт Јанкуловски
Проф. м-р Антонијо Китановски
Проф. м-р Миле Петковски
Проф. м-р Горан Наумовски
Проф. м-р Дарко Мариновски
Доц.м-р Владимир Стојчевски
Доц.м-р Дејан Илиев
Доц.м-р Крсте Господиновски
Доц.м-р Кирил Узунов
Доц.д-р Деан Дамјановски
Доц.м-р Христо Стојановски
Доц. д-р Трајче Стојанов

вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
вон. проф.
доцент
доцент
доцент
Насловен доцент
Насловен доцент
доцент
доцент

Кирил Трајчев
Александар Максимов
Блаже Дулев
М-р Ратомир Цениќ
Саша Станишиќ
Дарко Спасовски
Игор Алексов
Марија Џиџева
Марија Манева
Ванчо Павлов
М-р Снежана Бардарова
Милена Цацкова
Проф. м-р Ангеле Михајловски
Доц. д-р Невенка Трајкова
Доц. м-р Наташа Трбојевиќ

Катедри

секретар
технички
секретар
референт за
студентски
прашања
вон.професор
доцент
доцент

Во редовен
Со
работен
договор за
однос
ангажирање
      
да
      
да
од Музичката академија
да
да
да
да
да
да
да
Од Музичката академија
Oд Факултет за образовни
науки
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

-   Катедри во состав на Академијата
Во извештајниот период беше во постапка формирањето на три
катедри со следните активности.
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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.
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.
Катедрата за филмска музика
Катедрата за филмска музика ги има дејностите на сите аспекти
за звук во филм. Во Катедрата за филмска музика се вклучени креативните
и техничките аспекти на: звучен дизајнер, дијалог едитор, звучен едитор,
преснимање миксер, музички супервизор, фоли-уметник и композитор.
Катедра за филмска монтажа
Катедрата за филмскa продукција ги опфаќа процесите на завршната
фаза од изработувањето на филмскиот проект, вклучувајќи ги сите
современи програми од областа на компјутерската анимација и визуелните
ефекти.
Извештај од одржаните седници
уметнички совет на Филмската академија

на

Наставно-научниот

Во извештајниот период се опфатени седниците на Наставо-научниот
и уметнички совет од одржаната втора седница.
Дневен ред од 5-та седница на ННУС одржана на 23.11.2015 год.
–– Усвојување на записникот од одржаната 4-та седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Филмската академија од 5.2.2015
година.
1. Донесување Одлука за утврдување на бројот и составот на членовите
на Наставно-научниот уметнички совет на Филмската академија за
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зимскиот семестар во учебната 2015/2016 година.
2. Донесување Одлука за избор на продекан за настава на Филмската
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
3. Донесување Одлука за избор на секретар на Филмската академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
4. Донесување Одлука за распишување конкурс за избор на 3 (тројца)
наставници во насловно звање доцент на Филмската академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
5. Донесување Одлука за склучување на Договор за соработка на
Филмската академија и Кинотека на Македонија.
Донесени одлуки на седницaта
–– Наставно-научниот и уметнички совет на Филмската академија
едногласно го усвои записникот од 4-та седница на Наставно-научниот
и уметнички совет на Филмската академија од 5.2.2015 година.
1. Oдлука за утврдување на бројот и составот на Наставно-научниот и
уметнички совет на Филмската академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип за зимскиот семестар во учебната 2015/2016 година
со следниот состав:
–– проф. д-р Антонио Митриќески - надворешен член
–– проф м-р Роберт Јанкулоски - надворешен член
–– проф м-р Ангеле Михајловски - внатрешен член
–– Викторија Витанова - претставник од редот на студентите.
2. Одлука за избор на проф. м-р Ангеле Михајловски за продекан на
Филмската академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
3. Одлука за избор на Ванчо Павлов - дипломиран правник за секретар
на Филмската академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
4. Одлука за утврдување на потреба за распишување на конкурс за
избор 3 (тројца) наставници во насловно звање насловен доцент за
наставно-научните области:
–– 60803 - ТВ сценарио 1 (еден) наставник;
–– 60803 - Филмска и ТВ режија 2 (двајца) наставници.
5. За потребите на Филмската академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип да се склучи меѓусебен договор за соработка помеѓу
Филмската академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и
Кинотека на Македонија. Договорот за меѓусебна соработка помеѓу
Филмската академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и
Кинотека на Македонија е составен дел на оваа одлука.
Дневен ред од 6-та седница на ННУС одржана на 21.12.2015 год.
–– Усвојување на записникот од одржаната 5-та седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Филмската академија од 23.11.2015
година.
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавениот кандидат д-р Деан
Дамјановски по објавен конкурс oд 4.12.2015 година за избор во
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насловен доцент; за наставно-научна област ТВ сценарио.
2. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на пријавениот кандидат д-р Деан Дамјановски за избор во наловен
доцент за наставно-научната област ТВ сценарио по Конкурсот
објавен на 4.12.2015 година.
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавениот кандидат м-р
Кирил Узунов по објавен конкурс oд 4.12.2015 година за избор во
насловен доцент за наставно-научна област филмска и ТВ режија.
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на пријавениот кандидат м-р Кирил Узунов за избор во
наловен доцент за наставно-научната област филмска и ТВ режија по
Конкурсот објавен на 4.12.2015година.
5. Донесување Одлука за утврдување на пријавениот кандидат м-р
Ратомир Цениќ по објавен Конкурс oд 4.12.2015 година за избор во
насловен доцент за наставно-научна област филмска и ТВ режија.
Донесени одлуки на седницaта
–– Наставно-научниот и уметнички совет на Филмската академија
едногласно го усвои записникот од 5-тата седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Филмската академија од 23.11.2015
година.
1. Се утврдува дека пријавениот кандидат д-р Деан Дамјановски по
објавен Конкурс oд 4.12.2015 година ги исполнува законските услови
за избор во насловен доцент за наставно-научна област ТВ сценарио.
2. За избор на пријавениот кандидат д-р Деан Дамјановски за избор
во наловен доцент за наставно-научната област ТВ сценарио по
Конкурсот објавен на 4.12.2015година се формира Рецензентската
комисија во состав на:
–– проф. д-р Антонио Митриќески, вон. проф. од наставно-научната
област филмска и ТВ режија, вработен на Факултетот за драмски
уметности при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопјe, за
претседател;
–– проф. м-р Загорка Поп-Антоска, вон. проф. од наставно-научната
област драматургија - вработена на Универзитетот за аудиовизуелни
уметности ESRA во Скопје, за член;
–– доц. м-р Ангеле Михајловски, доцент, од наставно-научната област
пијано - вработен на Филмската академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
3. Се утврдува дека пријавениот кандидат м-р Кирил Узунов по
објавениoт Конкурс oд 4.12.2015 година ги исполнува законските
услови за избор во насловен доцент за наставно-научна област
филмска и ТВ режија.
4. За избор на пријавениот кандидат м-р Кирил Узунов за избор во
насловен доцент за наставно-научната област филмска и ТВ режија
по Конкурсот објавен на 4.12.2015 година се формира Рецензентската
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комисија во состав на:
–– проф. д-р Антонио Митриќески, вон. проф. од наставно-научната
област филмска и ТВ режија, вработен на Факултетот за драмски
уметности при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопјe, за
претседател;
–– проф. м-р Роберт Јанкулоски, вон. проф, од наставно-научната
област филмска камера и фотографија - вработен на Универзитетот
за аудиовизуелни уметности ESRA во Скопје, за член;
–– доц. м-р Дејан Пројковски, доцент, од наставно-научната област
театарска режија и актерска игра - вработен на Универзитетот за
аудиовизуелни уметности ESRA во Скопје, за член.
5. Наставно-научниот и уметнички совет од приложената документација
утврди дека кандидатот м-р Ратомир Цениќ по објавениот Конкурс
oд 4.12.2015 година за избор во насловен доцент за наставно-научна
област филмска и ТВ режија не ги исполнува условите наведени во
Конкурсот и истата не се доставува до рецензентската комисија и
тоа:
–– Кандидатот нема доставено соодветна диплома за завршен I циклус
студии со просечна оценка најмалку 8 (осум).
–– Кандидатот нема доставено диплома од завршен втор циклус студии.
Дневен ред од 7-та седница на ННУС одржана на 21.1.2016 год.
–– Усвојување на записникот од одржаната 6-та седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 21.12.2015
година.
1. Донесување Одлука за избор д-р Деан Дамјановски за насловен
доцент во наставно-научна област TВ сценарио, врз основа на
Универзитетски билтен бр.161 од 30.12.2015 година.
2. Донесување Одлука за избор м-р Кирил Узунов за насловен доцент
во наставно-научна област филмска и TВ режија, врз основа на
Универзитетски билтен бр.161 од 30.12.2015 година.
3. Донесување Одлука за усвојување на табеларниот преглед за
покриеност на наставата на Филмската академија во летниот семестар
во учебната 2015/2016 година.
Донесени одлуки на седницaта
–– Наставно-научниот и уметнички совет на Филмската академија
едногласно го усвои записникот од 6-тата седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Филмската академија од 21.12.2015
година.
1. По објавен Конкурс oд 4.12.2015 година д-р Деан Дамјановски се
избира за наставник во звањето насловен доцент на Филмската
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип за наставнонаучнaтa област - 60803 ТВ сценарио.
2. По објавен Конкурс oд 4.12.2015 година м-р Кирил Узунов се избира
за наставник во звањето насловен доцент на Филмската академија при
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Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научнaтa област
- 60803 Филмска и ТВ режија.
3. СЕ УСВОЈУВА табеларниот преглед за покриеност на наставата на
Филмска академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во
летниот семестар на учебната 2015/2016 година.
Дневен ред од 8-та седница на ННУС одржана на 21.3.2016 год.
–– Усвојување на записникот од одржаната 7-ма седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Филмската академија од 21.1.2016
година.
1. Донесување Одлука за утврдување на бројот и составот на Наставнонаучниот и уметнички совет на Филмската академија за летен
семестар во учебната 2015/2016 година.
2. Донесување Одлука за избор на членови на комисија за спроведување
на тајно гласање за избор на членови на комисија за самоевалуација
на Филмската академија.
3. Донесување Одлука за избор на членови на комисија за самоевалуација
на Филмската академија.
4. Донесување Одлука за избор на членови во Одборот за соработка
и доверба со јавноста од редот на наставниците на Филмската
академија.
5. Донесување Одлука за посета на FEELMOTION - студентски
фестивал и работилница во Охрид, од страна на студентите на
Филмската академија при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
Донесени одлуки на седницaта
–– Наставно-научниот и уметнички совет на Филмската академија
едногласно го усвои записникот од 7-та седница на Наставно-научниот
и уметнички совет на Филмската академија од 21.1.2016 година.
1. Се утврдува бројот и составот на Наставно-научниот и уметнички
совет на Филмската академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип за летниот семестар во учебната 2015/2016 година.
Наставно-научниот уметнички совет на Филмската академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, го утврди следниот состав:
–– проф. д-р Антонијо Митриќески - наставник
–– доц. д-р Невенка Трајкова - наставник
–– доц. м-р. Наташа Трбојевиќ - наставник
–– проф м-р Ангеле Михајловски - наставник
–– Викторија Витанова - претставник од редот на студентите
2. За претседател на Комисијата за спроведување на тајно гласање за
избор на членови на Комисијата за самоевалуација од Филмската
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се именува:
1.1. Ванчо Павлов
За член на Комисијата за спроведување на тајно гласање за избор
на членови на Комисијата за самоевалуација од Филмската академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, се именува:
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2.1. м-р Снежана Бардарова
3. За спроведување на самоевалуацијата на Филмската академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се формира Комисија за
самоевалуација составена од 5 члена, и тоа:
–– доц. м-р Наташа Трбојевиќ, наставник;
–– доц. д-р Невенка Трајкова, наставник;
–– проф. м-р Ангеле Михајловски, наставник;
–– Александар Арсовски, студент на I студиска година (Филмска
режија) и
–– Ангела Јосифовска, студент на II студиска година (Филмска
продукција).
4. За членови во Одборот за соработка и доверба со јавноста од
Филмската академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се
избираат:
–– доц. м-р Наташа Трбојевиќ, наставник;
–– доц. д-р Невенка Трајкова, наставник;
–– Трајче Миланов, студент на II студиска година, насока Филмска
музика.
5. Се одобрува посета на FEELMOTION - студентски фестивал и
работилница во Охрид, кои се во организација на FIOFA Институт
за филм - Филмска академија – Охрид, од страна на студентите на
Филмската академија при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
Посетата на студентскиот фестивал и работилница во Охрид ќе се
реализира во периодот од 8.4.2016 (петок) до10.4.2016 година (недела).
Трошоците за студентите за посетата на фестивалот (превоз) на
релацијата Штип – Скопје - Охрид и Охрид - Скопје - Штип паѓаат на товар
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. За студентите е обезбедено
сместување и ручек од страна на организаторот на студентскиот фестивал.
Трошоците за сместување на претставничка од наставничкиот
кадар, која ќе ги придружува студентите и ќе биде одговорна за време
на патувањето е Марија Џиџева (стручњак од пракса на Филмската
академија при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип) и паѓаат на товар на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Дневен ред од 9-та седница на ННУС одржана на 31.3.2016 год.
–– Усвојување на записникот од одржаната 8-ма седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Филмската академија од 21.3.2016
година.
1. Донесување Одлука за усвојување на Елаборатот
програма Филмска и ТВ режија.
2. Донесување Одлука за усвојување на Елаборатот
програма студиската програма Продукција.
3. Донесување Одлука за усвојување на Елаборатот
програма Филмска и ТВ камера.
4. Донесување Одлука за усвојување на Елаборатот

638

на студиската
на студиската
на студиската
на студиската

Годишен извештај

програма Анимација и визуелни ефекти.
5. Донесување Одлука за усвојување на
програма Филмска и ТВ монтажа.
6. Донесување Одлука за усвојување на
програма Драматургија.
7. Донесување Одлука за усвојување на
програма Аудиопродукција.
8. Донесување Одлука за усвојување на
програма Филмска и ТВ сценографија.

Елаборатот на студиската
Елаборатот на студиската
Елаборатот на студиската
Елаборатот на студиската

Донесени одлуки на седницaта
–– Наставно-научниот и уметнички совет на Филмската академија
едногласно го усвои записникот од 8-та седница на Наставно-научниот
и уметнички совет на Филмската академија од 21.3.2016 година.
1. Се усвојува Елаборатот на студиската програма Филмска и ТВ
режија во учебната 2016/2017 година.
Филмска и ТВ режија во траење од 4 години со 240 ЕКТС и стручен
назив со кој се стекнува студентот по завршените студии на прв
циклус - ДИПЛОМИРАН   ФИЛМСКИ И ТВ РЕЖИСЕР, VI A
според НРК.
2. Се усвојува Елаборатот на студиската програма Продукција во
учебната 2016/2017 година.
Продукција во траење од 4 години со 240 ЕКТС и стручен назив
со кој се стекнува студентот по завршените студии на прв циклус ДИПЛОМИРАН    ПРОДУЦЕНТ, VI A според НРК.
3. Се усвојува Елаборатот на студиската програма Филмска и ТВ
камера во учебната 2016/2017 година.
Филмска и ТВ камера во траење од 4 години со 240 ЕКТС и стручен
назив со кој се стекнува студентот по завршените студии на прв
циклус - ДИПЛОМИРАН  ФИЛМСКИ И ТВ СНИМАТЕЛ, VI A
според НРК.
4. Се усвојува Елаборатот на студиската програма Анимација и
визуелни ефекти во учебната 2016/2017 година.
Анимација и визуелни ефекти во траење од 4 години со 240 ЕКТС и
стручен назив со кој се стекнува студентот по завршените студии на
прв циклус – дипломиран филмски и ВЕ аниматор, VI A според
НРК.
5. Се усвојува Елаборатот на студиската програма Филмска и ТВ
монтажа во учебната 2016/2017 година.
Филмска и ТВ монтажа во траење од 4 години со 240 ЕКТС и стручен
назив со кој се стекнува студентот по завршените студии на прв
циклус - ДИПЛОМИРАН ФИЛМСКИ И ТВ МОНТАЖЕР, VI A
според НРК.
6. Се усвојува Елаборатот на студиската програма Драматургија во
учебната 2016/2017 година.
Драматургија во траење од 4 години со 240 ЕКТС и стручен назив
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со кој се стекнува студентот по завршените студии на прв циклус
- ДИПЛОМИРАН ДРАМАТУРГ - СЦЕНАРИСТ, VI A според
НРК.
7. Се усвојува Елаборатот на студиската програма Аудио продукција во
учебната 2016/2017 година.
Аудиопродукција во траење од 4 години со 240 ЕКТС и стручен назив
со кој се стекнува студентот по завршените студии на прв циклус ДИПЛОМИРАН АУДИОПРОДУЦЕНТ VI A според НРК.
8. Се усвојува Елаборатот на студиската програма Филмска и ТВ
сценографија во учебната 2016/2017 година.
Филмска и ТВ сценографија во траење од 4 години со 240 ЕКТС и
стручен назив со кој се стекнува студентот по завршените студии на
прв циклус - ДИПЛОМИРАН ФИЛМСКИ И ТВ СЦЕНОГРАФ,
VI A според НРК.
Дневен ред од 10-та седница на ННУС одржана на 25.4.2016 год.
–– Усвојување на записникот од одржаната 9-та седница на Наставноаучниот уметнички совет на Филмската академија од 31.3.2016
година.
1. Донесување Одлука за формирање на Комисија за спроведување на
испити и други испитни активности по предмет Основи на филмска
продукција 4.
2. Донесување Одлука за одобрување на отсуство на доц. м-р Невенка
Трајкова поради настап на концертна турнеја низ Мароко.
3. Донесување Одлука за одобрување на отсуство на доц. м-р Невенка
Трајкова поради учество во Жири-комисија на Меѓународен
натпревар во Бугарија.
4. Донесување Одлука за исправка на технички грешки на студиски
програми на Филмската академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.
5. Донесување Одлука за покриеност на наставата во зимскиот и летниот
семестар на учебната 2016/2017 година на Филмската академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
6. Донесување Одлука за одобрување на отсуство на доц. м-р Наташа
Трбојевиќ поради настап на концерти во Р.Хрватска и Р.Србија.
7. Донесување Одлука за ангажирање на наставник за изведување на
професионална филмска практика на Филмската академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за летниот семестар на
учебната 2015/2016 година.
Донесени одлуки на седницaта
–– Наставно-научниот и уметнички совет на Филмската академија
едногласно го усвои записникот од 9-та седница на Наставно-научниот
и уметнички совет на Филмската академија од 31.3.2016 година.
1. Се формира Комисија за спроведување на испити и други испитни
активности по предметот Основи на филмска продукција 4 на
Филмската академија при Универзитет „Гоце Делчев” од Штип за
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––
––
––
2.
3.
4.
––

––

––

––

––

––

летниот семестар на учебната 2015/2016 година и тоа:
Комисија
Доц. м-р Владимир Стојчевски, претседател;
Проф д-р Антонио Митриќески, член;
Проф. м-р Анѓеле Михајловски,член.
Се одобрува отсуство на доц. д-р Невенка Трајкова за настап со Тrio
Grazio на концертна турнеја низ Мароко во период од 3 до 13 мај 2016
година.
Се одобрува отсуство на доц. д-р Невенка Трајкова за учество во
Жири-комисија на меѓународен натпревар во Своге, Р.Бугарија, во
период од 16 до 18 мај 2016 година.
Се врши исправка на технички грешки на студиски програми
на прв циклус студии на Филмската академија при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип:
На студиската програма Филмска монтажа: на прв циклус студии
акредитирана од Одборот за акредитација и евалуација на Република
Македонија, со Решение број 12-126/3 oд 24.9.2014 година - во
четвртиот семестар, предметот „Филмска и тв режија 4 треба да
содржи 6 кредити, наместо досегашните 4.
На студиската програма Филмска музика, модул Аудиоинженер:
на прв циклус студии акредитирана од Одборот за акредитација
и евалуација на Република Македонија, со Решение број 12-81/5
oд 2.6.2014 година - во третиот семестар, предметот Акустика,
психоакустика, перцепција и анализа 1 треба да содржи 6 кредити,
наместо досегашните 4.
На студиската програма Филмска музика, модул Аудиоинженер:
на прв циклус студии акредитирана од Одборот за акредитација
и евалуација на Република Македонија, со Решение број 12-81/5
oд 2.6.2014 година - во четвртиот семестар, предметот Акустика,
психоакустика, перцепција и анализа 2 треба да содржи 8 кредити,
наместо досегашните 4.
На студиската програма Филмска музика, модул Аудиоинженер:
на прв циклус студии акредитирана од Одборот за акредитација и
евалуација на Република Македонија, со Решение број 12-81/5 oд
2.6.2014 година - во петтиот семестар, изборниот предмет треба да
содржи 6 кредити, наместо досегашните 4.
На студиската програма Филмска музика, модул Звучен дизајн: на прв
циклус студии акредитирана од Одборот за акредитација и евалуација
на Република Македонија, со Решение број 12-81/4 oд 2.6.2014
година - во третиот семестар предметот „Акустика, психоакустика,
перцепција и анализа 1“, треба да содржи 6, наместо досегашните 4
кредити.
На студиската програма Филмска музика, модул Звучен дизајн:
на прв циклус студии акредитирана од Одборот за акредитација
и евалуација на Република Македонија, со Решение број 12-81/4
oд 2.6.2014 година - во четвртиот семестар, предметот Акустика,
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психоакустика, перцепција и анализа 2 треба да содржи 8, наместо
досегашните 4 кредити.
–– На студиската програма Филмска музика, модул Звучен дизајн: на прв
циклус студии акредитирана од Одборот за акредитација и евалуација
на Република Македонија, со Решение број 12-81/4 oд 2.6.2014 година
- во петтиот семестар изборниот предмет треба да содржи 6, наместо
досегашните 4 кредити.
–– На студиската програма Филмска костимографија: на прв циклус
на студии акредитирана од Одборот за акредитација и евалуација
на Република Македонија, со Решение број 12-126/4 oд 24.9.2014
година - во првиот семестар предметот Основи на ликовна теорија
треба да содржи 6, наместо досегашните 4 кредити.
5. СЕ УСВОЈУВА табеларниот преглед за покриеност на наставата на
Филмската академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во
зимскиот и летниот семестар на учебната 2016/2017 година.
6. На м-р НАТАША ТРБОЈЕВИЌ, наставник во звање доцент на  
Филмската академија при Унверзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и
се одобрува отсуство во периодот од 25.5.2016 до 27.5.2016 година
во Белград Р. Србија и Осиек, Р. Хрватска поради реализирање на
целовечерни концерти.
Трошоците за патување (патни трошоци) на релација (Штип
- Белград - Осиек - Белград - Штип), како и ноќевање (хотелско
сместување во Белград и Осиек) паѓаат на товар на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
7. Се ангажира проф. м-р Анѓеле Михајловски за изведување на
професионална филмска практика на Филмската академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за летен семестар на учебната
2015/2016 година при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Дневен ред од 11-та седница на ННУС одржана на 22.6.2016 год.
–– Усвојување на записникот од одржаната 10-та седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Филмската академија од 25.4.2016
година.
1. Донесување Одлука за одобрување на отсуство на доц. м-р Наташа
Трбојевиќ во периодот од 19.9.2016 до 7.10.2016 година во Њујорк –
САД, поради реализирање на проект „Концерт за труба и клавир” во
рамките на Националната програма за проекти од особен интерес на
културата при Министерството за култура на Р.Македонија.
2. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Филмска и ТВ режија, за II (втор) циклус студии.
3. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Филмска и ТВ сценографија, за II (втор) циклус
студии.
4. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
студиската програма Драматургија, за II (втор) циклус студии.
5. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на
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студиската програма Анимација и визуелни ефекти, за II (втор)
циклус студии.
6. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација
на студиската програма Филмска и ТВ камера, за II (втор) циклус
студии.
Донесени одлуки на седницaта
–– Наставно-научниот и уметнички совет на Филмската академија
едногласно го усвои записникот од 10-тата седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Филмската академија од 25.4.2016
година.
1. На м-р НАТАША ТРБОЈЕВИЌ, наставник во звање доцент на
Филмската академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип и
се одобрува отсуство во периодот од 19.9.2016 до 7.10.2016 година
во Њујорк – САД, поради реализирање на проект „Концерт за
труба и клавир” во рамките на Националната програма за проекти
од особен интерес на културата при Министерството за култура на
Р.Македонија.
Трошоците за патување и сместување паѓаат на товар на
Министерството за култура на Р.Македонија.
2. Се усвојува Елаборатот за студиската програма Филмска и ТВ
режија двогодишни студии со 120 ЕКТС, за II (втор) циклус на студии
на Филмската академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
и со негово завршување, студентите се стекнуваат со научен назив
МАГИСТЕР ПО ФИЛМСКА И ТВ РЕЖИЈА, VII A според НРК.
3. Се усвојува Елаборатот за студиската програма Филмска и ТВ
сценографија двогодишни студии со 120 ЕКТС, за II (втор) циклус
на студии на Филмската академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип и со негово завршување, студентите се стекнуваат со научен
назив МАГИСТЕР ПО ФИЛМСКА И ТВ СЦЕНОГРАФИЈА, VII
A според НРК.
4. Се усвојува Елаборатот за студиската програма Драматургија
двогодишни студии со 120 ЕКТС, за II (втор) циклус студии на
Филмската академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип и
со негово завршување студентите се стекнуваат со научен назив
МАГИСТЕР ПО ДРАМАТУРГИЈА, VII A според НРК.
5. Се усвојува Елаборатот за студиската програма Анимација и
визуелни ефекти двогодишни студии со 120 ЕКТС, за II (втор)
циклус студии на Филмската академија при Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип и со негово завршување студентите се стекнуваат
со научен назив МАГИСТЕР ПО АНИМАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ
ЕФЕКТИ, VII A според НРК.
6. Се усвојува Елаборатот за студиската програма Филмска и ТВ
камера двогодишни студии со 120 ЕКТС, за II (втор) циклус студии
на Филмската академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
и со негово завршување студентите се стекнуваат со научен назив
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МАГИСТЕР ПО ФИЛМСКА И ТВ KAMEРA, VII A според НРК.
Дневен ред од 12-та седница на ННУС одржана на 13.9.2016 год.
–– Усвојување на записникот од одржаната 11-та седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Филмската академија од 22.6.2016
година.
1. Донесување Одлука за измена на одлука бр.2502-54/7 од 25.4.2016
година, за покриеност на наставата на Филмската академија при
Универзитетот„Гоце Делчев“ во Штип во зимскиот и летниот
семестар на учебната 2016/2017 година;
2. Донесување Одлука за утврдување на бројот и составот на членовите
на Наставно-научниот и уметнички совет на Филмската академија за
зимскиот семестар во учебната 2016/2017 година.
3. Донесување Одлука за ангажирање на наставник за изведување
на професионална филмска практика на Филмската академија за
летниот семестар на учебната 2016/2017 година при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип
Донесени одлуки на седницaта
–– Наставно-научниот и уметнички совет на Филмската академија
едногласно го усвои записникот од 11-та седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Филмската академија од 22.6.2016
година.
1. СЕ ВРШИ изменување на Одлуката со број 2502-54/7 од 25.4.2016
година за усвојување на табеларниот преглед за покриеност на
наставата на Филмската академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип во зимски и летен семестар на учебната 2016/2017 година.
Табеларниот преглед за покриеност на наставата на Филмската
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во зимски и летен
семестар на учебната 2016/2017 година е составен дел на оваа Одлука.
2. Се утврдува бројот и составот на Наставно - научниот и уметнички
совет на Филмската академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип за зимскиот семестар во учебната 2016/2017 година.
Наставно-научниот уметнички совет на Филмската академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип го утврди следниот состав:
–– проф м-р Ангеле Михајловски - наставник;
–– доц. д-р Невенка Трајкова - наставник;
–– доц. м-р. Наташа Трбојевиќ - наставник;
–– Викторија Витанова - претставник од редот на студентите.
3. Се ангажира проф. м-р Ангеле Михајловски за изведување на
професионална филмска практика на Филмската академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за летен семестар на учебната
2016/2017 година при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНИТЕ
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите
Октомвриска (дополнителна)сесија, 2015, за сите факултети

Го
Не се јавиле
положиле
на испитот
5
6
7
8
9
10
испитот
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Декемвриска (дополнителна) сесија, 2015, за сите факултети
Го
ОЦЕНКА
Вкупно
Не се јавиле
положиле
пријавени
на испитот
5
6
7
8
9
10
испитот
1
1
0
0
0
0
0
0
0
%
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Февруарска прва сесија, 2016, за сите факултети
Го
ОЦЕНКА
Не се јавиле
Вкупно
положиле
на испитот
пријавени
5
6
7
8
9
10
испитот
57
4
0
3
9
13
28
0
53
%
7,02 0,00 5,26 15,79 22,81 49,12
0,00
92,98
Февруарска втора сесија, 2016, за сите факултети
Го
ОЦЕНКА
Вкупно
Не се јавиле
положиле
пријавени
на испитот
5
6
7
8
9
10
испитот
60
9
2
6
7
10
26
0
51
%
15,00 3,33 10,00 11,67 16,67 43,33
0,00
85,00
Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2016, за сите факултети
Го
ОЦЕНКА
Вкупно
Не се јавиле
положиле
пријавени
на испитот
5
6
7
8
9
10
испитот
3
0
1
0
2
0
0
0
3
%
0,00 33,33 0,00 66,67 0,00 0,00
0,00
100,00
Јунска прва испитна сесија, 2016, за сите факултети
Го
ОЦЕНКА
Вкупно
Не се јавиле
положиле
пријавени
на испитот
5
6
7
8
9
10
испитот
39
13
2
1
0
12
11
0
26
%
33,33 5,13 2,56 0,00 30,77 28,21
0,00
66,67
Јунска втора испитна сесија, 2016, за сите факултети
Вкупно
пријавени

ОЦЕНКА
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Го
Не се јавиле
положиле
на испитот
5
6
7
8
9
10
испитот
81
20
2
7
18
13
21
0
61
%
24,69 2,47 8,64 22,22 16,05 25,93
0,00
75,31
Августовска испитна сесија, 2016, за сите факултети
Го
ОЦЕНКА
Вкупно
Не се јавиле
положиле
пријавени
на испитот
5
6
7
8
9
10
испитот
9
4
1
0
1
2
1
0
5
%
44,44 11,11 0,00 11,11 22,22 11,11
0,00
55,56
Септемвриска (дополнителна) сесија, 2016, за сите факултети
Го
ОЦЕНКА
Вкупно
Не се јавиле
положиле
пријавени
на испитот
5
6
7
8
9
10
испитот
29
1
0
11
8
6
3
0
28
%
3,45 0,00 37,93 27,59 20,69 10,34
0,00
96,55
Вкупно
пријавени

ОЦЕНКА

Техничка опременост
Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на
Академијата
1. Име на лабораторија/предавална/амфитеатар/кабинет

Р.бр.
1.   
1.   
1.   
1.   
1.   
1.   
1.   

Вид на опрема
Проектор - предавална 1
LCD телевизор - кабинет
Видеокамера Canon XH A1s
Видеокамера Sony DCR-SR32
Видеокамера Sony DCR-SR32Е
Сталка за камера Star 64
Фотоапарат EOS 450D

Количина
1
1
1
1
1
1
1

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
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Филмската академија во просториите на Мултимедијалниот центар при
Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип, изнесува 132,67 метри квадратни.
                                                                      
Објавени трудови
Објавени трудови од вработените на академијатa
Проф. м-р Ангеле Михајловски
–
–
–

Домашни/меѓународни проекти
Концерт - „Духовна академија“ по повод празникот Св. Петар и
Павле во Кочани Учесник http://eprints.ugd.edu.mk/16199/
Новогодишен концертен хепенинг на Музичката академија Ментор
http://eprints.ugd.edu.mk/15081/
Целовечерен концерт и изведба во живо на музичкиот проект „Радост
моја, Христос Воскресе!“ Учесник http://eprints.ugd.edu.mk/15081/

		
––

––

––

––

Доц. д-р Невенка Трајкова
Меѓународни активности:
Концерт на Трио „Grazioso“ во Тетуан – Мароко: д-р Невенка Трајкова
(пијано), м-р Кристина Палија (сопран) и Менка Богоевска (виолина).
7.5.2016 г., Концерт на Трио „Grazioso“ во Лараче – Мароко; д-р
Невенка Трајкова (пијано), м-р Кристина Палија (сопран) и Менка
Богоевска (виолина).
Настап на Трио „Grazioso“ на свеченото отворање на светскиот
триатлон во Лараче – Мароко: д-р Невенка Трајкова (пијано),
м-р Кристина Палија (сопран) и Менка Богоевска (виолина).
5.5.2016 г., Концерт на Трио „Grazioso“ во Еl Кelaa des Sraghna –
Мароко: д-р Невенка Трајкова (пијано), м-р Кристина Палија (сопран)
и Менка Богоевска (виолина).
Целовечерен концерт - „Macedonia meets Austria“, Линц, Австрија: д-р
Невенка Трајкова (пијано), м-р Кристина Палија (сопран) и Мишков
Лазар (хармоника). 20-30.8.2015 г., Концерт на Трио „Graziso“ во Попово,
Р.Бугарија - „Common european memory of the past“: д-р Невенка Трајкова
(пијано), м-р Кристина Палија (сопран) и Менка Богоевска (виолина)
18.5.2016 г., Меѓународен натпревар - Своге, Р. Бугарија: д-р Невенка
Трајкова член на меѓународната жири комисија.
Домашни активности:
Концерт на Дуо „Grazioso“ во Дом на културата „Иван МазовКлиме“ – Кавадарци: д-р Невенка Трајкова (пијано) и м-р Кристина
Палија (сопран). 19.4.2016 г., Настап на Трио „Grazioso“ на изложба
организирана од Амбасада на Холандија „Ана Франк“ во Неготино: д-р
Невенка Трајкова (пијано), м-р Кристина Палија (сопран) и Менка
Богоевска (виолина).
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–– Настап на IX патронат на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип:
д-р Невенка Трајкова и м-р Кристина Палија. д-р Невенка Трајкова
(пијано), м-р Кристина Палија (сопран) и Менка Богоевска (виолина).
8.7.2016 г. Концерт флејта и пијано: д-р Невенка Трајкова (пијано) и
Милена Стаменкова (флејта ) МА, УГД – Штип.
–– Концерт на Трио „Grazioso“ по повод празникот „Св. Трифун – 2016“
– Неготино: д-р Невенка Трајкова (пијано), м-р Кристина Палија
(сопран) и Менка Богоевска (виолина).
–– Настап на Трио „Grazioso“ на традиционална копаничарска изложба
во Музеј на Општина Неготино: д-р Невенка Трајкова (пијано), м-р
Кристина Палија (сопран) и Менка Богоевска (виолина).
–– Новогодишен концерт на студентите од Вокално- инструменталниот
оддел при Музичка академија, Штип. Настап на д-р Невенка Трајкова
со студенти од Вокално-инструменталниот оддел при МА, УГД.
–– Свечен концерт на Трио „Grazioso“ на свечената седница по повод
8 Ноември - Неготино и доделено Признание 8 Ноември од областа
на културата на Трио „Grazioso“: д-р Невенка Трајкова (пијано), м-р
Кристина Палија (сопран) и Менка Богоевска (виолина).
–– Концерт флејта и пијано. МА, УГД Штип д-р Невенка Трајкова
(пијано) и Милкица Илиева (флејта).
–– Гостување на д-р Невенка Трајкова и м-р Кристина Палија во емисија
„За животот“ на 24 Вести.
–– Гостување на д-р Невенка Трајкова во емисија „60 мин. на исток“ на
ТВ Стар. Д-р Невенка Трајкова
–– Гостување на д-р Невенка Трајкова и м-р Кристина Палија во емисија
„60 мин. на Исток“ на ТВ Стар.
–– Гостувањето на д-р Невенка Трајкова во „Утрински поглед“ на Радио
Слободна Македонија.
–– Гостување на д-р Невенка Трајкова во ФМ Врева на Радио Слободна
Македонија.
–– Гостување на д-р Невенка Трајкова и м-р Кристина Палија во емисија
„Македонија наутро“ на МТВ 1.

––
––
––
––
––
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Доц. д-р Наташа Трбојевиќ
Домашни и меѓународни проекти:
Концерт на Наташа Трбојевиќ и Наташа Пандазиева на Музичката
академија во Штип - концертна сала.
Концерт „Вечер на популарни арии“- „Kонцерт на Наташа Трбојевиќ
и Наташа Пандазиева“ во Ликовен салон – Велес.
Целовечерен камерен концерт на Златка Митева, Димитар
Кожухаров и Наташа Трбојевиќ во Ликовен салон - Велес, во рамки
на манифестацијата „Велес град на културата за 2015 год“.
Целовечерен камерен концерт на Златка Митева, Димитар
Кожухаров и Наташа Трбојевиќ во НУЦК „Ацо Шопов“ – Штип.
Концертен настап на Наташа Трбојевиќ со клавирското дуо
Трбојевиќ-Настовски на Концерт посветен на „40-годишен јубилеј

Годишен извештај

на проф. м-р Евушка Трпкова Елезовиќ“ во Салон 19.19. – Скопје.
–– Новогодишен концерт на студентите од Вокално- инструменталниот
оддел при Музичка академија – Штип.
–– Концертен настап на Наташа Трбојевиќ и Љупчо Богатиновски.
–– „Концерт на Трио Академико“ во Концертната сала „Даворин Јенко“
во Белград - Р.Србија.
–– „Концерт на Трио Академико“ во Концертната сала на Музичката
академија при Факултетот за уметности во Осиек – Хрватска.
–– Концертен настап на Наташа Трбојевиќ на „Годишен концерт на
студентите на Музичка академија“ во УГ „Безистен“ – Штип.
–– Концерт на Наташа Трбојевиќ и Васо Ристов во MC Gallery, New
York, USA.
Издадено аудио ЦД:
–– Барокна музика - издадено аудио ЦД на Триото: Наташа Трбојевиќ
- пијано, Благица Поптомова - сопран и Васко Ристов – труба,
поддржано од Министерство за култура на Р. Македонија.
Издадена скрипта на е-учење:
–– Интерпретациските проблеми на Сонатата за флејта и пијано
„Ундин“ оп.167 од Карл Рајнеке со анализа на први став од Златка
Митева и Наташа Трбојевиќ.
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ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ
Вовед
Земјоделскиот факултет како високообразовна установа во состав на
државниот Универзитет „Гоце Делчев” од Штип во академската 2015/2016
година наставата за првиот циклус на академски студии ја реализира во
наставниот центар во Штип на Кампус II (Кампус на природни, технички
и биотехники науки) и во дисперзираните наставни центри во Струмица,
во Кавадарци и веќе трета генерација на уписи во наставниот центар во
Прилеп.
За потребите на студентите и за поквалитетна настава, Земјоделскиот
факултет поседува соодветна техничка опременост, која секоја година
последователно се збогатува по број и по квалитет на опремата.
За предавањата е обезбедена современа нагледна опрема, LCD
проектори, компјутери, а се поставени 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.
Е-системот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип досега се
покажа како многу корисна алатка и помош на студентите при нивното
студирање.
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На Земјоделскиот факултет, како и секоја година така и во периодот
на студиската 2015/16 г., активно беше користена платформата на
е-учење каде што постојано се ажурираат предавањата и литературата за
збогатување на наставнта содржина.
- Структура: број на вработени - наставници, соработници,
административен кадар
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Презиме и име

23.

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

24.

Асенов Мичев Горги

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

Звање

Во
редовен
работен
однос

Со
договор за
ангажирање

редовен
професор

вонреден
професор

доцент

виш лаборант
лаборант
виш лаборант
секретар
администрација
насловно
звање вонреден
професор
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25.

Пресилски Стевче

26.

Силвана Пашовска

27.
28.
29.
30.

Зајкова Панова Весна
Каракашева Елизабета
Арсова Јулијана
Пенева Емилија

31.

Боев Иван

32.

Јосифов Иван

33.

Удовалиева Аница

34.

Наташа Маџоска

редовен
професор /
надворешен
соработник
доцент /
надворешен
соработник
виш лаборант
виш лаборант
лаборант
лаборант
референт на
студентски
прашања
референт на
студентски
прашања
референт на
студентски
прашања
референт на
студентски
прашања

Наставно-соработнички кадар (во редовен работен однос)
-

Редовни професори		
Вонредни професори		
Доценти				
Виш лаборант 			
Лаборант				

6
6
6
4
3

Административен кадар
-
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Администрација 			
Референт на студентски прашања
Правен секретар		
Економ				
Чувари				
Хигиеничари 			

1
4
1
1
3
2
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Катедри во состав на факултетот
Според Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип, организационата
структура на Земјоделскиот факултет е поставена со 6 катедри.
Тековната поставеност на факултетот е со 6 катедри - основни
организациони единици во функционирањето на факултетот кој пак
од друга страна е интегрален дел од организационата структура на
Универзитетот.
Kатедри на Земјоделскиот факултет се:
•• Катедра за заштита на растенијата и животната средина;
•• Катедра за растително производство;
•• Катедра за прехранбена технологија и преработка на анималните
производи;
•• Катедра за наука на земјиштето и хидрологија;
•• Катедра за лозарство и овоштарство;
•• Катедра за растителна биотехнологија.
Катедра за заштита на растенијата и животната средина
Основната задача и дејност на Катедрата е да обезбеди квалитетно и
современо образование на студентите од 1, 2 и 3 циклус на студии.
Научноистражувачкиот интерес на оваа катедра е насочен кон
теренски и лабораториски анализи за дијагностика на патогените
причинители на болести кај различни земјоделски култури, како и
воспоставување најсоодветна заштита од истите; идентификација и
детерминација на растителните болести, штетници и плевели; користење
на современи техники и методи за дијагностицирање на присуството на
бактерии, габи, вируси и инсекти во растителен материјал и во почва;
изведувањето на соодветни тестови за биолошка и хемиска заштита на
растенијата.
Една од главните цели на истражувачката работа е овозможување
на пренос на знаењето од областа на заштитата, интерпретација на
добиените резултати, како и начин на примена на заштитни мерки.
Катедрата за заштита на растенијата и животната средина во состав
на Земјоделскиот факултет, при Универзитетот „Гоце Делчев” во
Штип, спроведува и има планирано повеќе тековни и идни активности во
наведениот период.
Во рамките на првиот циклус на студии на Земјоделскиот факултет,
Катедра за заштита на растенијата и животната средина се држи настава
по предметите дадени во табела 2.
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Табела 2. Предмети на првиот циклус студии на Земјоделскиот
факултет при УГД – Штип
1. Фитопатологија
2. Ентомологија
3. Заштита во градинарството
4. Заштита на виновата лоза
5. Заштита во полeделството
6. Специјална ентомологија
7. Микологија
8. Бактериологија
9. Вирологија
10. Хербологија
11. Нематологија
12. Фитофармација
13. Анатомија и физиологија на болните растенија
14. Отпорност на растенијата
15. Биолошка заштита
Покрај тоа, вработените од КЗРЖС се ангажирани и во наставата на
вториот циклус студии на Земјоделскиот факултет по следните предмети
(табела 3).
Табела 3. Предмети на кои вработените од КЗРЖС држат настава на
вториот циклус студии на Земјоделскиот факултет при УГД-Штип
1. Фитофармација
2. Анатомија и физиологија на болните растенија
3. Отпорност на растенијата
4. Лабораториска практика 1
5. Биолошка заштита
6. Лабораториска практика 2
7. Молекуларна биологија
8. Општа фитопатологија
9. Општа ентомологија
10. Општа хербологија
11. Микологија
12. Вирологија
13. Бактериологија
14. Специјална ентомологија
15. Специјална хербологија
16. Болести и штетници на поледелските растенија
17. Фитопатологија
18. Заштита на виновата лоза 2
19. Основи на фитофармацијата
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Освен предвидените програми за редовно одржување на наставниот
процес на прв, втор и трет циклус студии на Земјоделскиот факултет при
УГД Штип, тековно се спроведуваат и ќе се спроведуваат активностите
поврзани со научните и стручно-апликативните проекти, како и други
научноистражувачки активности.
Програма за ангажман на вработените на КЗРЖС во
научноистражувачката работа на Земјоделскиот факултет
Во текот на 2015/16 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 земаат учество на домашни и меѓународни научни собири
од областа на заштитата на растенијата и животната средина, а тоа ќе
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 Арсов (доцент)
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––
––
––
––
––

М-р Билјана Ковачевиќ (виш лаборант)
Д-р Билјана Атанасова (лаборант)
Јулијана Арсова (лаборант)
М-р Васко Златковски (виш лаборант)
Ангела Бикова – администрација.

Во рамките на Катедрата за заштита на растенијата и животната
средина активно функционира лабораторијата – УНИЛАБ, со старото
име Лабораторија за заштита на растенијата и животната средина,
променето од Институтот за акредитација на барање на раководителот на
лабораторијата).
•

•
•

Во рамките на УНИЛАБ 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.
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Во текот на 2015 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.
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО 2015/2016 ГОДИНА
Катедра за заштита на растенијата и животната средина
Извештај за работата на лабораторијата за заштита на
растенијата и животната средина- одделение за бактериологија и
вирологија
Во изминатата 2015/16 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,
кои беа следени од магистранд дипломиран инженер Билјана Тучковска,
која работи во рамките на нејзината магистерска тема. Континуирано
беше следено присуството на фитоплазматски и вирусните промени кај
различни сорти на винова лоза, но најинтензивно беа следени винските
сорти вранец, црн бургундец, шардоне и смедеревка, кај кои симптомите и
економските штети беа најмногу изразени.
Магистерската тема е под менторство на доц. д-р Емилија Арсов.
Лабораториските техники на изолација и идентификација на
фитоплазматски причинители на болести го потврдија присуството на
16SrXII група на фитоплазми – Bois noir – столбур (црно дрво), фитоплазма
која по својата природа не е карантинска, но тоа не значи дека неможе да
предизвика економски штети.
Присуството на вирусите кај новиот саден материјал како и за прв пат
подетално е испитувано во Одделението за вирологија при Лабораторијата
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за заштита на растенијата и животната средина. Лабораториски беше
потврдено присуство на вирусот на свиткување на листовите кај виновата
лоза – Grapevine leaffroll virus кој во литература се јавува со досега
потврдени 9 соеви, од кои кај нас ги има GLRaV1 и GLRaV3, GVA и GFkV.
Исто така, магистранд Галина Иванова активно работеше на терен
во следење на состојбата со фитоплазматската симптоматологија кај
градинарските култури, под менторство на доц. д-р Емилија Арсов.
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 и градинарските
култури беа направени комплетни теренски и лабораториски истражување
со контрола на фитоплазматскиот статус кај пченката (Zea mays L.), кај
која култура, исто така, беа забележани овие промени но испитувањата се
во тек и ќе продолжат во наредната година.
Успешно реализиран план за магистерска тема на Катедрата за
заштита на растенијата и животната средина и продолжување понатаму
до финален производ беше темата на Јулијана Арсова, лаборант во
лабораторијата под катедрата УНИЛАБ под наслов „Присуство на
бактериска пламеница кај дуња во Република Македонија“, под менторство
на проф. д-р Саша Митрев.
Одделение за микологија
Во периодот 2015 – 2016 година стручниот тим од Одделението за
микологија ја следеше појавата на микозни заболувања во најзначајните
земјоделски региони во земјата како Скопје, Куманово, Кочани, Штип,
Пробиштип, Свети Николе, Прилеп, Битола и Струмица. Од почеток на
вегетацијата е следена здравствената состојба на пченицата, јачменот,
оризот, сончогледот, доматот и пиперката, краставицата, оревот и др.
Кај пченицата е забележано присуството на септориоза со анаморфниот
стадиум Septoria tritici и телеоморфниот стадиум Micospherella
graminicolla, пепелница (Blumeria graminis) и ’рѓа (Pucinia graminis). Кај
јачменот освен присуството на пепелница и ’рѓа е забележано присуство и
на фитопатогените габи Rhynchosporium secalis и Pyrenophora graminea.
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Поради употребата на хемиска заштита интензитетот на споменатите
болести е слаб и истите не предизвикуваат значајни економски штети. Кај
оризот е забележано присуството на Fusarium spp. (анаморф Giberella
fujikuroi) причинител на болеста гигантизам кај оризот и Magnaporthae
grisea (анаморф: Pyricularia grisea (Cooke) Sacc.). Со исклучок на одделни
парцели каде што не е спроведена соодветна заштита, овие болести се
забележани со слаб интензитет. Кај сончогледот здравствената состојба е
иста како и претходната година. Забележано е присуството на Sclerotinia
sclerotiorum, Macrophomina faseolina и Phomopsis spp. со слаб интензитет.
Кај градинарските култури, а пред сѐ кај доматот, пиперката и краставицата
најголем проблем претставува пламеницата Phytophthora spp. чијшто
напад беше забележан и оваа година. Во пластеничкото производство е
забележано присуство на Botrytis spp., а на одделни парцели, пред сѐ кај
краставицата, а поретко и кај пиперката е забележано присуството на
Sclerotinia spp.
Генерално може да се каже дека во периодот 2015/2016 година не
е забележан посилен напад од некој патоген кој би можел да предизвика
значајни економски штети кај производителите, ниту пак е забележано
присуство на некој нов патоген кој досега не е забележан на територијата
на Република Македонија.
Одделение за ентомологија
Одделението за ентомологија е во состав на УНИЛАБ. Лабораторија
е во два дела, едниот за изведување на наставата (вежби) за студентите од
Земјоделскиот факултет. Во другиот дел е сместена опремата за научни
истражувања. Во лабораторијата за ентомологија наменета за научни
истражувања се работи на проучување на симптомите предизвикани од
штетниците кај културните растенија и нивно распознавање, детерминација
на штетниците кои се јавуваат кај различни култури, а пред сѐ кај
градинарските, житните, овошките и виновата лоза. Во лабораториските
услови се врши тријажа на материјалот уловен од терен, кој потоа се
пoдготвува за детерминација и за чување во ентомолошки кутии.
При теренските и лабораториските истражувања беше утврдено
константно присуство на два вида трипси Thrips tabaci и Frankliniella
occidentalis, со јак интензитет кај сите градинарски култури (домати,
пиперка, зелка, краставица). Беше забележано и присуство со јак
интензитет од Tuta absoluta и белокрилката – Trialeurodes voporariorum
кај доматите, со јак интензитет беше и присуството на памуковата совица
– Helicoverpa armigera и метлицата Loxostega sticticalis како штетници на
пиперката и доматите.
Во лабораторијата за ентомологија беа направени испитување
за утврдување на штетници кај праска и домати на донесени мостри од
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Државниот инспекторат за земјоделие.
Во составот на одделението се проучуваат и основните
карактеристики на нематодите. Оваа група на паразити предизвикуваат
штети кај земјоделските култури со сличен интензитет, како и патогените
бактерии и габи, па токму поради тоа проучувањето на оваа група е многу
значајна за заокружување на истражувањата во полето на заштитата на
растенијата.
Апликативна работа на опитен центар – Струмица во 2015/2016
година
Обнова и одржување на сортите од пченица и јачмен во 2015/2016
Во 2016 година е извршен индивидуален избор од сортата пченица
мила од којшто се собрани 6.000 класа.
Во 2015/2016 година имавме засеано линии 6.000 класа за обнова
на семенски материјал од пченица сорта мила, од кој се добиени 500
kg семенски материјал. Добиениот семенски материјал од линиите ќе
послужи како материјал за добивање предосновно семе во наредната
2016/2017 години.
Во 2015/2016 година на површините од УГД Земјоделски факултет,
Штип, Опитен центар - Струмица, посеано и добиено:
Основно семе (О.С):
Пченица: мила, добиено 8.400 кг
Сертифицирано семе 1 генерација (С1):
Мека пченица: мила, добиено 50.000 кг.
Јачмен: хит, добиено 14.000 кг
Оддел за контрола на квалитет на храната
Одделот за контрола на квалитет на храната располага со еден
потенциостат Autolab 128 N, еден Palmsense микропотенциостат,
микробранова печка, ранцимат Methrom-инструмент за мерење на
стабилноста на маслата, а во постапка е и набавка на дополнителна опрема за
анализа на вино, како и автоматски потенциометриски титратор. Главните
цели на Одделот за контрола на квалитетот на храната се испитување
на квалитативниот и квантитативниот состав на масло и производи од
масло, релевантни параметри за квалитетот на виното (содржина на
алкохол содржина на шеќери, содржина на слободни киселини содржина
на тешки метали, содржина на атниоксиданти...). Покрај тоа, со помош
на електрохемиските инструменти се испитуваат хемиските својства
на голем број на токсични материи присутни во храната (афлатоксини,
гиберилинска киселина), потоа својствата на голем број на антиоксиданти
(полифеноли, деривати на Coenzyme Q). Притоа, главен акцент се става на
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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
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 до 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 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 УНИЛАБ од Министерството
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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.
Позначајни активности Катедрата за растително производство
2015 - 2016
Катедрата за растително производство како организациона
единица постои и активно работи на Земјоделскиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип, од неговото основање во
2007 година во континуитет. Сите членови на катедрата се бирани во
потесни научни подрачја во научната област - растително производство.
Континуирана дејност на Катедрата за растително производство е да ги
развива и пренесува знаењата на современ начин и да биде во тренд со
новите достигнувања во наставно-научната дејност, заради квалитетно
образование на студентите од 1, 2 и 3 циклус на студии.
Во Катедрата за растително производство наставно-научниот кадар
го сочинуваат:
1. Редовен професор, проф. д-р Љупчо Михајлов, раководител на
катедрата;
2. Редовен професор, проф. д-р Верица Илиева;
3. Вонреден професор, проф. д-р Милан Ѓеорѓиевски;
4. Вонреден професор, проф. д-р Драгица Спасова;
5. Вонреден професор, проф. д-р Мите Илиевски;
6. Доцент, д-р Наталија Маркова-Руждиќ.
Во текот на 2015/2016 година приоритетна активност на
професорите од оваа катедра е редовното одржување на наставниот
процес од прв, втор и трет циклус на студии во сите четири дисперзирани
центри во составот на Земјоделскиот факултет при УГД - Штип.
Во текот на академската 2015/2016 година, 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 во текот на извештајниот
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период имаше голем број 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.
Во организација на Катедрата за растително производство во
периодот од 8.-11.12.2015 година од Институтот за земјоделство од
Карнобат – Република Бугарија беа поканети како визитинг професори
и одржаа предавања проф. д-р Драгомир Влчев, доц. д-р Дарина Влчева и
доц. д-р Тодорка Савова.
Предавањата од областите на растително производство, физиологија
на растенијата и агроекологија беа одржани пред студентите и
наставничкиот кадар од Земјоделскиот факултет, при што беа
поставувани прашања од страна на студентите и се водеше дискусија
околу презентираните теми.
Како континуитет на теоретските предавања и продолжување на
повеќегодишната соработка со Институтот за земјоделство од Карнобат
– Република Бугарија, во организација на Катедрата за растително
производство во лабораториите и на опитните полиња на институтот во
периодот од 9.5.2016 до 13.5.2016 г. се оствари работна посета и изведување
на практичната настава на група од 10 студенти од I и II циклус на студии
на Земјоделскиот факултет при УГД Штип. Организатори на практичната
настава и активни учесници во истата беа професорите од Катедрата за
растително производство: проф. д-р Верица Илиева, проф. д-р Драгица
Спасова и проф. д-р Мите Илиевски. Предвидените активности на
работната група со студентите за погоре наведениот период одделно по
денови беа следните:
9.5.2016 година (понеделник): Тргнување, пристигнување и
сместување. Посета и разгледување на производните површини со житни
култури.
10.5.2016 година (вторник): Разгледување на селекционата градина
и расположлив растителен генетски материјал, совладување на техника
за кастрирање (емаскулација) на машките репродуктивни органи од
женскиот родител како почетна операција во процесот на хибридизацијата
кај јачменот, изолација и обележување на емаскулирани класови.
11.5.2016 година (среда): Продолжување со операцијата на
кастрирање, изолација и обележување на емаскулирани класови.
12.5.2016 година (четврток): Опрашување и оплодување на жигот
од толчниците од женскиот родител со поленови зрна од татковскиот
родител. По оплодувањето повторно се прави изолација на оплодените
класови.
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13.5.2016 година (петок): Заминување.
Активностите во целост беа реализирани и студентите во целост
организацијата и активностите при оваа посета на Институтот по
земјоделие од Карнобат, Република Бугарија, многу позитивно ја
спроведоа и прифатија.
На 20 мaj 2016 година во организација на Катедрата за растително
производство се реализира еднодневна научно-стручна посета на
компанијата „АГРИС” во Клиди - Грција. Оваа компанија е специјализирана
за современо производство на расад во заштитен простор со примена
на последните научни достигнувања од оваа област. Во посетата беа
планирани и ја остварија дел од студентите од (III) трета и (IV) четврта
година запишани во Штип и во Струмица на Земјоделскиот факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. Работната група за организација на
посетата ја сочинуваа наставнички кадар од Земјоделскиот факултет, од
соодветните области поврзани со производството на расад.
Одобрено е барањето за продолжување за финансирање на
научноистражувачкиот проект „Процена на различни генотипови
полјоделски култури во системот на органско земјоделско производство“
и во текот на 2016 – 2017 производна година. 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 2016 година.
Освен гореспоменатите проекти, од Управниот одбор на Фондот
за научноистражувачка работа при УГД е прифатено и барањето за
продолжување на научноистражувачкиот проект „Колекционирање,
карактеризација и евалуација на домашна и странска герм плазма од ориз“
и за 2016 година. Носител на активностите предвидени по овој проект е
Катедрата за растително производство, главен истражувач е проф. д-р
Верица Илиева.
Исто така, во рамките на Катедрата за растително производство во
тек се проектите: „Органско производство на пролетен овес: Потребни
сортни карактеристики“ - главен истражувач проф. д-р Драгица Спасова;
„Можности за одгледување на здружени посеви во поледелското
производство“ - главен истражувач проф. д-р Мите Илиевски.
Проектните активности предвидени по овие проекти редовно се
извршуваа во текот на 2016 година.
Професорот проф. д-р Љупчо Михајлов од Катедрата за растително
производство и во текот на 2016 година учествуваа во спроведување на
стручна контрола на семенски посеви од пченица, јачмен, луцерка, соја,
сончоглед, како и на посадочен материјал од повеќе видови градинарски
култури. Стручната контрола се изведуваше преку теренски активности
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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
место на одгледување на семенските културни растенија. Прегледите
се спроведуваа на повеќе земјоделски фирми на територијата на целата
држава (Овче Поле, Пробиштипско, Стумичко и Пелагонија - Битолско),
регистрирани за производство на семе и посадочен материјал.
Проф. д-р Верица Илиева и 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.
Активностите на Катедрата за растително производство во периодот
што следува ќе бидат насочени кон продолжување на предвидените
програми за редовно одржување на наставниот процес од прв, втор и
трет циклус 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 за растително производство. Нови апликации
со предлог-проекти, по повод различни повици од домашни и странски
донатори исто така ќе бидат предмет на редовни активности на вработените
во Катедрата за растително производство.
Активностите за спроведување на студентската практична работа,
со зголемен интензитет и континуитет, во поголем број на соодветни
земјоделски фирми и компании кои и официјално се објавени, ќе бидат
една од редовните обврски на професорите од Катедрата за растително
производство и во наредниот период. Врз база на добиените резултати од
досегашните истражувања на кандидатите од II и III циклус продолжуваат
активностите од областа на селекционирање и хибридизација на
растенијата во правец на создавање на нови сорти, особено на јачмен и
соја.
Активностите за спроведување на полски и лабораториски
истражувања од областа на одржување на сортите земјоделски растенија,
во континуитет се спроведуваат, а во текот на изминатиот период особено
се даде акцент на истражувањата поврзани со нови хибриди на сончоглед.
Во периодот што следува посебен акцент на активностите и
истражувањата ќе биде даден на истражувањата и проектите од областа
на органското растително производство и семе производство.
Раководителот на Катедрата за растително производство проф. д-р
Љупчо Михајлов ја прифати понудата од проф. д-р Fadul Fadul ONEMLI
од Земјоделскиот факултет при Namik Kemal Универзитетот во Tekirdag
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– Турција, да биде член на научниот комитет на 2nd International Balkan
Agriculture Congres – AgriBalkan 2017, што ќе се одржи од 16-18 мај 2017
година во Tekirdag – Турција. Во следната година се планира учество на
конгресот со презентирање на трудови од сопствени научни истражувања
на професорите од Катедрата за растително производство.
Извештај за работа на Катедрата за прехранбена технологија и
преработка на анимални производи
Во учебната 2015/2016 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 на
презентации на интернационални манифестации и конгреси од областа на
прехранбената технологија и преработката на анимални производи. Проф.
д-р Ацо Кузелов учествуваше на меѓународни научна конференцијии во
Бугарија. Проф. д-р Виолета Иванова-Петропулос учествуваше со свои
презентации на неколку конгреси и симпозиуми во Македонија, Романија,
Полска. Освен тоа доцент д-р Виолета Иванова-Петрпулос има остварено
студиски престој во Романија и 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 студии.
Освен тоа, проф. Ацо Кузелов изведуваше настава и на Факултетот за
туризам и бизнис логистика и на Технолошко-технички факултет, доцент
д-р Виолета Иванова-Петропулос на Факултетот за природни и технички
науки, Технолошко-технички факултет и Факултетот за медицински
науки. Доц. д-р Сања Костадиновскиќ-Величковска изведуваше настава и
на Факултетот за медицински науки.
Доцент д-р Сања Костадиновиќ-Величковска има издадено еден
рецензиран учебник од областа на хемијата.
Вработените од катедрата учествуваат во повеќе проекти како
главни истражувачи и истражувачи. На катедрата во изминатата година
дипломираа поголем број студенти на модулот Енологија и модулот
Преработка на анимални производи.
Од научноистражувачката работа, вработените на Катедрата
за прехранбена технлогија и преработка на анимални производи при
Земјоделскиот факултет публикуваа значаен број публикации, од кои 10

666

Годишен извештај

трудови се публикувани во списанија со импакт фактор, а поголем број
трудови се публикувани во влијателни домашни и меѓународни списанија.
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. Раководител на катедрата е редовен проф д-р Рубин Гулабоски.
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 соствен од
стручњаци во подрачјето на науката за земјиштето и хидрологијата, кои
на располагање имаат врвна модерна инструментација.
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 интеркциите помеѓу одделните составни компоненти присутни во овие
медиуми и нивните ефекти врз околината и врз физиолошките особини на
растенијата ќе бидат главните предизвици на нашата катедра во иднина.
Наставниот и соработничкиот кадар од Катедрата за наука за
земјиштето и хидрологија имаше поголем број на презентации на
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интернационални манифестации и конгреси од областа на хемија
на земјиштето и хидрологија. Вработените од катедрата учествуваат
во повеќе проекти како главни истражувачи и истражувачи. Од
научноистражувачката работа, вработените на Катедрата за наука за
земјиштето и хидрологија при Земјоделскиот факултет публикуваа
значаен број на публикации, од кои 10 трудови се публикувани во списанија
со импакт фактор, а поголем број трудови се публикувани во влијателни
домашни и меѓународни списанија.
Катедра за лозарство и овоштарство
Во учебната 2015/2016 година, вработените од Катедрата за
лозарство и овоштарство беа ангажирани во редовните активности во
наставно-образовниот процес на сите четири дисперзирани центри во
составот на Земјоделскиот факултет при УГД Штип во првиот и вториот
циклус на студии. Притоа, наставниот кадар од Катедрата за лозарство
и овоштарство имаше неколку презентации на интернационални
манифестации и конгреси од областа на лозарството. Проф. д-р Виолета
Димовска учествуваше со свои презентации на симпозиуми и конгреси и
објавени се следните тудови:
1. Dimovska, Violeta and Ilieva, Fidanka and Gunova, Natasa and Gunova,
Vesna (2015). Analysis of fertility on the Merlot clones (Vitis vinifera
L.), by applying the method of correlation. Sixth international scientific
agricultural symposium “Agrosym 2015”, 15-18 Oct 2015, Jahorina,
Bosnia and Hercegovina.
2. 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.
3. Violeta Dimovska, Fidanka Ilieva, Nataša Gunova, Vesna Gunova (2016).
Correlation between climate condition, yield and chemical composition
in must of three grapes variety. VII International scientific agricultural
symposium “Agrosym 2016”, 6-9 Oct 2016, Jahorina, Bosnia and
Hercegovina.
4. Sofijanova, Elenica and Andronikov, Darko and Kostanov, Zoranco
and Krsteski, Goran and Noveski, Aco and Dimovska, Violeta (2016).
Ego conditions and roles in organizational behavior. 21th International
symposium on biotechnology, 11-12 March 2016, Čačak, Serbia.
5. Ivanova, Violeta, Balabanova, Biljana, Mitrev, Sasa, Nedelkovski,
Dusko, Dimovska, Violeta, Gulaboski, Rubin (2016). Optimization
and validation of a microwave digestion method for multi-element
characterization of vranec wines. Food Analytical Methods, 9 (1). pp.
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48-60. ISSN 1936-9751.
6. Ilieva, Fidanka, Kostadinovik Velickovska, Sanja, Dimovska, Violeta,
Spasov, Hristo (2016). The impact of some wine-making practices on
the quality of Vranec red wines from Macedonia produced by the newlyselected local strain ‘‘F-78”. Food Chemistry, 194. ISSN 0308-8146.
Покрај овие активности, вработените од Катедрата за лозарство и
овоштарство беа активно вклучени и во реализацијата на практичната
работа на студентите од модулот лозарство од првиот циклус на студии
Од научноистражувачката работа, вработените на Катедрата за
лозарство и овоштарство при Земјоделскиот факултет публикуваа
значаен број на публикации, од кои 2 труда се публикувани во списанија
со импакт фактор, 1 во меѓународнo списаниe и 3 труда во зборници од
меѓународни научни собири (конгреси, симпозиуми).
Проф. д-р Виолета Димовска е истражувач во научноистражувачките
проекти:
1. Сензорски мрежи за надгледување и контрола на производство на
вино. (Martinovska Bande, Cveta and Gicev, Vlado and Kulakov, Andrea
and Dimovska, Violeta and Ivanova, Violeta and Bikov, Dusan and
Lameski, Petre and Angelkov, Dimitrija and Kocev, Dejan and Anastasov,
Dragan (2014/16). Финансиран од УГД.
2. Biogenic aminies and aroma in Vranec wines from Macedonia and
Montenegro and effect of malolactic fermentation on their formation.
Ivanova, Violeta, and Dimovska, Violeta and Stefova, Marina and Tasev,
Krste and Balabanova, Biljana and Ilieva, Fidanka and Petreska Stanoeva,
Jasmina (2016). Билатерален со Црна Гора.
3. Classification of wine by determination of bioactive phenolic compounds
using high resolution mass spectrometry.Ivanova, Violeta and Dimovska,
Violeta and Mitrev, Sasa and Gulaboski, Rubin and Bogeva, Elena
and Petruseva, Dragana and Causon, Tim and Hann, Stephan (2016).
Билатерален со Австрија.
Катедра за растителна биотехнологија
Како наставно-научна организациона единица во состав на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, согласно
чл.131 од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип, Наставнонаучниот совет на својата 100-та редовна седница одржана на 16.5.2014
година донесе Одлука бр. 1802-211/9 од 20.5.2014 год. за формирање на
Катедра за растителна биотехнологија.
Наставниците и соработниците од Катедрата за растителна
биотехнологија се вклучени во наставата за додипломски, постдипломски
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и докторски студии при Земјоделскиот факултет во соодветните наставни
области, применета работа и научноистражувачки проекти од областа на
растителната биотехнологија.
Овие активности се реализираат преку апликативни или научноистражувачки домашни и меѓународни проекти. Со научноистражувачката
работа се остварува мисијата на Катедрата за развој на регионот преку
пренесување на современите сознанија на студентите и земјоделците,
развој на истражувања и пренесување на сознанија и техники кои се
релевантни за производството и менаџментот на економски важните
растителни видови. Биотехнологијата е мултидисциплинарна наука и
вклучува различни природни науки, како: клеточната и молекуларната
биологија, микробиологијата, генетиката, физиологијата и биохемијата,
исто така и инженерството и компјутерските науки. Мудрата употреба на
модерната биотехнологија подразбира побезбедни агрономски практики,
како и конзервација и употреба на автохтона гермплазма.
Прв циклус студии
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на 31
седница одржана на ден 23.6.2014 година донесува Решение за акредитација
на студиската програма Растителна биотехнологија за прв циклус 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 по Растителна биотехнологија за прв циклус на студии
распишана е на Конкурсот за упис на студенти на Земјоделски факултет
за академските 2015/2016 и 2016/2017 година во наставните центри во
Штип и Струмица.
Втор циклус студии
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на
Република Македонија донесува Решенија за акредитација на ментори за
втор циклус на студии и тоа на:
- проф. д-р Лилјана Колева-Гудева, Решение бр. 17-106/2 од 10.10.2016
год.,
- доц. д-р Фиданка Трајкова, Решение бр. 17-120/2 од 10.10.2016 год.
- Акредитираната студиска програма од втор циклус е објавена на
конкурс за академската 2016/2017 година.

670

Годишен извештај

Трет циклус студии
Во тек е подготовката на елаборат за акредитација на трет циклус
студии по растителна биотехнологија, со што Катедрата ќе ги заокружи
сите циклуси на студии. Студиската програма ќе е составен дела од
елаборатот за акредитација на студиските програми на Земјоделскиот
факултет при Кампусот на технички, биотехнички и природни науки на
Универзитетот „Гоце Делчевˮ - Штип.
Лабораторијата за растителна биотехнологија функционира во
склопот на Катедрата за растителна биотехнологија, а главни перспективи
кои ќе се одвиваат во лабораторијата се:
- производство на безвирусен посадичен и семенски материјал;
- клонска in vitro микропропагација на стопански важни култури;
- комерцијална in vitro микропропагацина;
- современо семепроизводство.
Техничка опременост
Лабораторија за растителна биотехнологија
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Вид на опрема
Персонален компјутер FSC ESPRIMO P5720
МОНИТОР Scenik Vju A17-3
Автоклав Sutjeska T 300
Ламинар комора
Магнетна мешалка Jenway 1100
Фрижидер LG 46
Автоматски пипети Biovision
Техничка вага
Фитотрон
Сушница
Рефрактометар 18IZS
UV-VIS Спектрофотометар Jenway 6305
Аналитичка вага – Sartorius GM 312
рH-метар Hanna Hi 2211

Количина
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
Одржани седници со дневен ред
117. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана ден
18.9.2015 г.
На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за избор на доц. д-р Емилија Костадиновска за продекан за
настава на Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“
во Штип.
2. Одлука за давање на согласност за учество во проект
„Испитување на биолошка ефикасност на микробиолошкиот
производ Екстрасол (Bacillus subtilis var.ch 13)“.
3. Одлука за одобрување на Барање за промена на статусот на студент
од редовен во вонреден на студентот Александар Ѓеорѓијов.
4. Одлука за одобрување на Барање за промена на статусот на студент
од редовен во вонреден на студентот Ленче Шајкарова.
5. Одлука за одобрување на Барање од студентот Панда Димова за
поврат на неискористените парични средства.
6. Одлука за одобрување на Барање за префрлување од една студиска
програма на друга и признавање на испити на студентот Влатко
Коцев.
7. Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити на
студентот Руменка Димовска.
8. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Милица Петрова.
9. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Никола Ѓорѓиев.
10. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Александар Ѓеорѓијов.
11. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Зорица Лелова.
12. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Стефан Коколански.
13. Одлука за одобрување на Барање од група студенти за запишување на
четврта година, студиска програма Агроменаџмент во Штип.
118. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана ден
7.10.2015 г.
На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за ангажман на Виктор Баџуков, стручњак од пракса за
реализација на предметот Спорт и рекреација на Земјоделски
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

факултет во наставен центар Струмица.
Одлука за ангажман на Славе Димитриоски, стручњак од пракса
за реализација на предметот Спорт и рекреација на Земјоделски
факултет во наставен центар Струмица.
Одлука за назначување на ментори на генерација 2015/2016 од
прв циклус студии на Земјоделски факултет во Штип, Струмица,
Кавадарци и Прилеп.
Одлука за утврдување на теми за полагање завршен испит и дипломска
работа на прв циклус студии на Земјоделски факултет за учебната
2015/2016 г.
Одлука за утврдување на листа на соодветни фирми за реализација на
практична работа на студентите на Земјоделски факултет.
Одлука за одобрување отсуство во Земун Поље, Србија, на виш
лаборант м-р Васко Златковски.
Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга / и
признавање на испити на студент Стојан Атанасов.
Одлука за активирање на студии на студент Боре Цонев.
Предлог-одлука за префрлување од една студиска програма на друга /
и признавање на испити на студент Илинденка Николова.
Предлог-одлука за префрлување од една насока на друга / и
признавање на испити на студент Трајче Милев.
Одлука за промена на статус на студирање на студен Боре Цонев.
Одлука за запишување на Бобан Малинов на втор циклус
универзитетски академски студии на Катедрата за прехранбена
технологија и преработка на анимални производи, насока Прехранбена
технологија и преработка на анимални производи.
Одлука за запишување на Маја Петрушева на втор циклус
универзитетски академски студии на Катедрата за заштита на
растенијата и животната средина, насока Фитомедицина.
Одлука за одобрување на прекин и мирување на студиите на студент
Емилија Арсова.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус
студии на студент Анета Давковска Донева.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус
студии на студент Тања Смиљанова.
Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус
студии на студент Трајче Донев.
Иницијатива за поедноставување на постапката за издавање на
упатница за реализирање на практичната настава на студентите на
УГД.
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119. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана
ден 28.10.2015 г.
На седницата се донесени следниве Одлуки:
1. Одлука за усвојување на годишен извештај за работа на декан на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
2. Одлука за усвојување на Предлог-годишен план и програма за
издавачка дејност на Земјоделски факултет за 2016 година.
3. Одлука за давање на согласност за учество во проект со насл
ов
„Карактеризација на содржината на
тешки метали во различни видови на растителна храна од загадени
подрачја и нивното влијание на синџирот на исхрана“.
4. Предлог-oдлука за признавање на испити на студент Кирил Јаковски.
5. Предлог-oдлука за признавање на испити на студент Александар
Димовски.
6. Предлог-oдлука за признавање на испити на студент Тамара
Болигазова.
7. Предлог-oдлука за признавање на испити на студент Тони Стојановски.
8. Предлог-oдлука за признавање на испити на студент Христо Новаков.
9. Предлог-Одлука за префрлување од една на друга студиска програма
и признавање на испити на студент Атанас Костуранов.
10. Одлука за активирање на студии на студент Горан Додевски.
11. Одлука за активирање на студии на студент Горан Стоилов.
12. Одлука за активирање на студии на студент Горанчо Зиков.
13. Одлука за активирање на студии на студент Антонио Стефанов.
14. Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус
студии на студент Елена Тодоровска.
15. Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус
студии на студент Јулијана Арсова.
16. Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус
студии на студент Јулијана Троицки.
17. Одлука за запишување на студент Јорданка Јосифова на втор циклус
студии на Земјоделски факултет.
18. Одлука за запишување на студент Катица Панзевска на втор циклус
студии на Земјоделски факултет.
19. Одлука за запишување на студент Снежа Николова на втор циклус
студии на Земјоделски факултет.
120. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана ден
11.12.2015 г.
На седницата се донесени следниве Одлуки:
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1. Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешната

организација и работење на Земјоделскиот факултет при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип.
2. Одлука за формирање комисии за комисиско полагање на испити по
4-ти пат за академската 2015/2016 година.
3. Одлука за одобрување на отсуство во Клуж-Напока, Романија на
доц.д-р Сања Костадиновиќ-Величковска.
4. Одлука за давање согласност на проф.д-р Виолета ИвановаПетропулос за учество во проект „Класификација на вина преку
определување на биоактивни фенолни соединенија со примена на
масена спектрометрија со висока резолуција“.
5. Одлука за давање согласност на доц. д-р Сања Костадиновиќ
Величковска за учество во проект „Биоактивни компоненти во ладно
цедени масла од Македонија и Австрија“.
6. Предлог-oдлука за прифаќање на Bарање дел. бр. 1005-27/82 од
11.11.2015 г. од студентот Атанас Ташуров со број на индекс 09619.
7. Предлог-oдлука за за признавање на испити на студент Велика
Ѓорѓиевска.
8. Предлог-oдлука за поврат на неискористени средства на студент
Верица Чонева.
9. Предлог-oдлука за признавање на испити на студент Виолета
Стојаноска.
10. Одлука за активирање на студии на студент Марко Марковски.
11. Одлука за активирање на студии на студент Драган Донев.
12. Предлог-oдлука за префрлување од една насока на друга / и
признавање на испити на студент Ирена Антова.
13. Предлог-oдлука за за признавање на испити на студент Петар Ичев.
14. Предлог-oдлука за за признавање на испити на студент Стојан Колев.
15. Одлука за активирање на втор циклус студии на студент Александар
Донев.
16. Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус
студии на студент Александар Донев.
17. Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус
студии на студент Ванчо Миленков.
18. Одлука за продолжување на рокот на студирање на втор циклус
студии на студент Елизабета Давитковска Барбареева.
19. Одлука за активирање на втор циклус студии на студент Ефремчо
Николов.
20. Одлука за активирање на втор циклус студии на студент Иван Донев.
21. Заклучок и задолжение за корекција на магистерски труд со наслов
„Анимациски карактеристики на руралниот туризам во кичевскобродскиот регион“ од кандидатот Ивана Здравеска.
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121 седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана ден 23.12.2015 г.
На седницата се донесени следниве oдлуки:

1. Одлука за усвојување на извештајот од рецензентската комисија за
2.
3.
4.
5.

оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ивана Здравевска.
Одлука за одбивање на пријава за тема на магистерски труд со бр.
1002-72/148 од кандидат Јулијана Троицки.
Одлука за активирање на студии на студент Вера Митрова.
Одлука за активирање на студии на студент Ѓорѓи Камчев.
Предлог-oдлука за признавање на испити на студент Соња Соколова.

122. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана ден
12.2.2016 г.
На седницата се донесени следниве oдлуки:

1. Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните

податоци за користење на принципот на флексибилно работно време
(ФРВ) од наставниците на Земјоделски факултет.
2. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за покриеност на
наставата во учебната 2015/2016 година на Земјоделскиот факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
3. Одлука за ангажирање во наставата на доц. д-р Силвана Пашовска од
Научен институтот за тутун во Прилеп.
4. Одлука за утврдување на членови на Наставно-научен совет на
Земјоделски факултет во летниот семестар, учебна 2015/2016 година.
5. Одлука за формирање на работна група за изготвување на студиски
програми на Земјоделски факултет за акредитација/реакредитација.
6. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Игор Ристовски.
7. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студент Ангела Димова.
8. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студент Тони Марков.
9. Одлука за корекција на Одлука за признавање на испити на студент
Кирче Митевски.
10. Предлог-одлука за признавање на испити на студент Гордана
Павлеска.
11. Одлука за одобрување на Барање за ставање на студии во мирување
од студент Димитар Ѓорѓиев.
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12. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Јулијана Троицки под наслов „Вегетативно
производство, лековити и ароматично-зачински култури“.
13. Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски
труд од кандидатот Елена Богева под наслов „Влијание на времето на
мацерација врз ароматичниот профил на вина од сортата вранец“.

123. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана ден
9.3.2016 г.
На седницата се донесени следниве oдлуки:
1. 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.
2. Одлука за определување на бројот на студенти кои ќе се запишуваат
на втор циклус универзитетски академски студии во учебната
2016/2017 година на Земјоделски факултет.
3. Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс
за избор на еден наставник во насловно звање доцент за наставнонаучната област градинарство.
4. Одлука за ангажирање на доц. д-р Нина Даскаловска за лектор на
Земјоделски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“-Штип.
5. Предлог-oдлука за избор на визитинг професор д-р Пиеро Атилио
Бианко од Универзитет во Милано, Италија.
6. Предлог-oдлука за избор на визитинг професор д-р Дарина Валчева
од Институт по земјоделие во Карнобат, Бугарија.
7. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студент Александар Пасков.
8. Одлука за одобрување на Барање за понишување на испит од студент
Деспина Василева.
9. Одлука за признавање на испити и ЕКТС кредити на студент Филип
Камчев.
10. Одлука за признавање на испити и ЕКТС кредити на студент Марио
Петковски.
11. Одлука за одбивање на пријава за изработка на магистерски труд со
наслов „Состојба на машините за апликација на производи за заштита
на растенија во овчеполскиот регион во споредба со стандардите во
Европската Унија“ од кандидат Ванчо Миленков.
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124. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана ден
30.3.2016 г.
На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Фитомедицина.
2. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Полјоделство.
3. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Агроменаџмент.
4. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Енологија.
5. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Градинарство.
6. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Лозаро-овоштарство.
7. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма Растителна биотехнологија.
8. Одлука за избор на членови на комисија за спроведување на тајно
гласање за избор на членови во комисија за самоевалуација на
Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
9. Одлука за утврдување на предложени кандидати за избор на членови
во комисија за самоевалуација на Земјоделскиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
10. Одлука за формирање на комисија за самоевалуација на Земјоделскиот
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
11. Предлог-одлука за усвојување на иницијатива од катедрата за наука
за земјиштето и хидрологија за избор на визитинг професор д-р
Јовица Васин од Нови Сад.
12. Одлука за одобрување на Барање за реализирање на практична
настава и стручна посета на студентите од Земјоделскиот факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип во Карнобат, Р. Бугарија.
13. Одлука за одобрување на Барање за реализирање на практична
настава и стручна посета на студентите од Земјоделскиот факултет
при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип во Клиди, Грција.
14. Предлог-одлука за одобрување на Барање за поврат на неискористени
средства во износ од 585 денари на студентот Марија Ѓорѓиева.
125. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана ден
26.4.2016 г.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

На седницата се донесени следниве одлуки:
Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавениот конкурс
за избор на еден наставник во насловно звање доцент за наставнонаучната област градинарство/зеленчук.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во насловно звање доцент за наставно-научната област
градинарство / зеленчук.
Одлука за формирање на конкурсни комисии од Земјоделски
факултет при уписот на студентите во прв циклус студии за учебната
2016/2017 година.
Одлука за формирање на конкурсна комисја од Земјоделски факултет
при уписот на студентите во втор циклус студии за учебната 2016/2017
година.
Одлука по извештајот од комисијата за плагијат на труд објавен во
бугарско списание од проф.д-р Ацо Кузелов.
Одлука за усвојување на барање за апликација на меѓународен
научноистражувачки проект од програмата за меѓугранична
соработка со Република Грција, со наслов: „Prevention with HealthFood Education for Children and Elderly using Medicinal - Aromatic
Plants (M.A.P) and nutraceuticals (HEALMAP)“.
Одлука за одобрување на Барање за признавање на испити на студент
Даме Цакоски.
Одлука за одобрување на Барање за приззнавање на испити на
студент Миле Груевски.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на магистерски труд
од кандидатот Ванчо Миленков под наслов: „Примена на стандардите
во европската унија во апликација на средства за заштита на
растенијата за светиниколскиот регион“.

126. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана ден
13.5.2016 г.
На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за покриеност на настава за прв циклус студии на Земјоделски
факултет во учебната 2016/2017 година.
2. Одлука за покриеност на настава за втор циклус студии на Земјоделски
факултет во учебната 2016/2017 година.
3. Предлог-oдлука за прифаќање на Барање дел. бр. 1005-27/3 од
3.5.2016 г. од студентот Илија Митков за поврат на финансиски
средства.
4. Предлог-oдлука за прифаќање на Барање дел. бр. 1005-27/2 од
3.5.2016 г. од студентот Антонио Стефанов за поврат на финансиски
средства
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127. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана ден
15.6.2016 г.
На седницата се донесени следниве одлуки:
1. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма на втор циклус студии – Фитомедицина.
2. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма на втор циклус студии – Енологија.
3. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма на втор циклус студии – Преработка и контрола на анимални
производи.
4. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма на втор циклус студии – Лозарство.
5. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма на втор циклус студии – Поледелско производство.
6. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма на втор циклус студии – Селекција и семепроизводство.
7. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма на втор циклус студии – Растителна биотехнологија.
8. Одлука за усвојување на Елаборат за акредитација на студиската
програма на втор циклус студии – Безбедност на храна.
9. Одлука за усвојување на завршен извештај за научноистражувачки
билатерален проект помеѓу Народна Република Кина и Република
Македонија „Улогата на симбиотската азотофиксација кај сојата и
можноста за отстранување на тешки метали од почвата“.
10. Предлог-одлука за набавка на опрема и хемикалии за анализи на
вино за студентите запишани на студиската програма Енологија во
Кавадарци.
11. Предлог-одлука за набавка на опрема и нагледни средства за
потребите за реализација на практична настава во наставен центар во
Амзабегово.
12. Одлука за одобрување на Барање за отсуство во Шенјанг, Кина, на
доц. д-р Биљана Балабанова и м-р Билјана Ковачевиќ.
13. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студиите во
академската 2016/2017 година на студент Бобан Пецов.
14. Предлог-oдлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата / и признавање на испити на студент Орце Чангулски.
15. Одлука за одобрување на Барање за промена на ментор и назначување
на нов ментор на магистерски труд од кандидат Сања Филиповска.
16. Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
кандидатот Билјана Ѓорѓиева.
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128. седница на Наставно-научниот совет на Земјоделски
факултет при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, одржана ден
6.9.2016 г.
На седницата се донесени следниве одлуки:

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.
2. Одлука за утврдување на членови на Наставно-научен совет за
зимскиот семестар во учебната 2016/2017 година.
3. Одлука по извештај од рецензентска комисија за оцена на
магистерскиот труд под наслов „Карактеристики на семето од
различни хибриди на сончоглед во услови без наводнување“ од
кандидат Билјана Ѓорѓиева.
4. Одлука за формирање на комисија за оценка за магистерски труд
со наслов „Вегетативно размножување на некои ароматични видови
стимулирано со употреба на ауксини“ од кандидатот Јулијана
Троицки.
5. Одлука за усвојување на пријава на тема за изработка на магистерски
труд од кандидатот Наташа Гунова под наслов: Динамика на
популација на Tuta absoluta (Lepidoptera:Gelechiidae) кај домат во
заштитен простор при конвенционално и интегрално производство
во Гевгелиско-валандовскиот регион.
6. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Александар Гошев.
7. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Александар Штерјов.
8. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Галеб Пешов.
9. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Горан Стојилов.
10. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Јакимче Бајев.
11. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Борче Зафировски.
12. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Виктор Ѓорѓиев.
13. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Виолета Караманова.
14. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Владимир Дрвошанов.
15. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
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Златка Минкова.
16. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Јасмина Ѓорѓиева.
17. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Никола Манчев.
18. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Томе Николов.
19. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Тони Марков.
20. Одлука за одобрување на Барање за активирање на студии на студент
Тоше Јорданов.
21. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студент Александра Ангелова.
22. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студент Јордан Коцев.
23. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студент Јакимче Бајев.
24. Одлука за одобрување на Барање за промена на статус на студирање
од редовен во вонреден на студент Дејан Аризанов.
25. Предлог-oдлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити на студент Филип Камчев.
26. Предлог-oдлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити на студент Саветка Митева.
27. Предлог-oдлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити на студент Гордана Алексова.
28. Предлог-oдлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити на студент Ратко Лазов.
29. Предлог-oдлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити на студент Валентина Трајкова.
30. Предлог-oдлука за префрлување од една насока на друга во рамките
на единицата и признавање на испити на студент Борче Зафировски.
31. Предлог-oдлука за префрлување од друг универзитет и признавање
на испити на студент Александар Тодоров.
32. Предлог-oдлука за признавање на испити на студент Владимир
Дрвошанов.
33. Предлог-oдлука за признавање на испити на студент Ангел Ангов.
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНИТЕ
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014

Вкупно
пријавени

5

6

121
%

51
42,15

44
36,36

Вкупно
пријавени

5

6

158
%

68
43,04

66
41,77

Вкупно
пријавени

5

6

947
%

304
32,10

308
32,52

ОЦЕНКА
7
8

13
10,74

7
5,79

9

10

4
3,31

2
1,65

9

10

3
1,90

3
1,90

9

10

47
4,96

57
6,02

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014
ОЦЕНКА
7
8
12
7,59

Февруарска прва сесија, 2015

6
3,80

ОЦЕНКА
7
8

146
15,42

85
8,98

Февруарска втора сесија, 2015

Вкупно
пријавени

5

6

1072
%

531
49,53

322
30,04

ОЦЕНКА
7
8
91
8,49

72
6,72

9

10

29
2,71

27
2,52

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени

5

6

401
%

183
45,64

180
44,89

ОЦЕНКА
7
8
21
5,24

15
3,74

Јунска прва испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени

5

6

977
%

268
27,43

320
32,75

ОЦЕНКА
7
8

160
16,38

110
11,26

9

10

0
0,00

2
0,50

9

10

45
4,61

74
7,57

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
70
57,85

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
90
56,96

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
643
67,90

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
541
50,47

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
218
54,36

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
709
72,57
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Јунска втора испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени

ОЦЕНКА
7
8

5

6

1096
%

527
48,08

339
30,93

Вкупно
пријавени

5

6

612
%

314
51,31

223
36,44

111
10,13

52
4,74

Августовска испитна сесија, 2015
ОЦЕНКА
7
8
38
6,21

19
3,10

9

10

38
3,47

29
2,65

9

10

12
1,96

6
0,98

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015

Вкупно
пријавени

ОЦЕНКА
7
8

5

6

457
%

205
44,86

197
43,11

30
6,56

13
2,84

9

10

6
1,31

6
1,31

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
569
51,92

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
298
48,69

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
252
55,14

Трет циклус на студии на Земјоделски факултет

Предмет
Фитофармација инсектициди
Фитофармација бактерициди
Фитофармација фунгициди
Методи и техники
на лабораториска
работа
Отпорност на
растенијата кон
болести
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Сесија: Февруарска 2016 г.
Оддел/катедра:
Модул/насока: Заштита на растенијата
Вкупно
Успех
Вкупно Просечна
пријавени 6 7
8 9 10 положиле оценка
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

Годишен извештај

Предмет
Дијагностицирање
на резидуи од
пестициди

Предмет
Биолошка
заштита на
растенијата

Сесија: Априлска 2016 г.
Оддел/катедра:
Модул/насока: Заштита на растенијата
Вкупно
Успех
Вкупно Просечна
пријавени 6 7
8 9 10 положиле оценка
1

1

10

1

Сесија: Јунска 2016 г.
Оддел/катедра:
Модул/насока: Заштита на растенијата
Вкупно
Успех
Вкупно
пријавени 6
положиле
7
8
9
10
1

1

1

Просечна
оценка
10

Сесија: Октомвриска 2015 г.
Оддел/катедра:
Модул/насока: Заштита на растенијата
Предмет
Вкупно
Успех
Вкупно Просечна
пријавени 6 7
положиле
оценка
8
9 10
Дијагностицирање
1
1
1
9
на резидуи од
пестициди
Сесија: Декемвриска 2015 г.
Оддел/катедра:
Модул/насока: Заштита на растенијата
Предмет
Вкупно
Успех
Вкупно Просечна
пријавени 6 7
положиле
оценка
8 9 10
Фитофармација 3
1
1
1
10

685

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Предмет

Сесија: Декемвриска 2015 г.
Оддел/катедра:
Модул/насока: Наука за земјиштето и хидрологија
Вкупно
Успех
Вкупно
Просечна
пријавени 6 7 8 9 10 положиле
оценка

Инструментални
техники за анализа
на почвите
Хидрологија

1

1

1

8

1

1

1

8

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 Научноистражувачкиот центар
со централна Лабораторија за заштита на растенијата и животната
средина, која е во функција на Земјоделскиот факултет. Оваа централна
лабораторија опслужува повеќе катедри и ја сублимира целокупната
научноистражувачка, стручна и апликативна работа на факултетот.
На третиот кат од зградата функционира и библиотеката на
Земјоделски факултет која располага со голем книжен фонд од сите
области на земјоделските науки, која е на располагање на наставничкиот
кадар и на студентите.
Кавадарци
Наставниот центар во Кавадарци располага со следниве предавални
и лаборатории:
1. Компјутерска Лабораторија бр.1
2. Компјутерска Лабораторија бр.2
3. Предавална бр.3
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4. Предавална бр.4
5. Предавална бр.5
6. Компјутерска Лабораторија бр.3 (не е во функција)
7. Предавална бр.6
8. Предавална бр.7
9. Предавална бр.8
10. Микроскопска Лабораторија
11. Хемиско-биохемиска Лабораторија
12. Лабораторија бр.1 (втор кат - не е во функција)
13. Лабораторија бр.2 (втор кат - не е во функција)
14. Четири канцеларии (за професори и асистенти)
15. Две канцеларии за студентска служба
16. Портирница
17. Една сервер соба
Техничка опременост:
–– Еден преносен проектор
–– Компјутерска Лабораторија бр.1 - опремена со 20 компјутери
–– Компјутерска Лабораторија бр.2 - опремена со 20 компјутери, еден
вграден проектор и платно за проекција
–– Предавална бр.3 - опремена со интерактивна табла,
видеоконференциска 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.
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Струмица

Кабинет по информатика
Компјутерско работно биро
80/60/73

Монитор Scenik Vju A17-3
Персонален компјутер FSC
ESPRIMO P5720

1

27

27
27

27
27

Амфитеатар 1- УГД

1

132

136

Анфитеатар 2- УГД
Интерактивна табла со проектор
(benqu)
Видеоконвференциска врска
(polikom)

1

120

120

Предавална 1- УГД (прв кат)
Стол со дрвено седиште и
потпирач
Фиксен проектор ACER 5260 I
Предавална 2-УГД (прв кат)
Клупа- работно биро (фиксни)
120/60/73
Стол со дрвено седиште и
потпирач

1

Фиксен проектор ACER 5271 I

Фиксен проектор ACER 5260 I

1
1
1
1

1
1

56

56

56

56

56

56

56

56

28

Предавална 3-УГД (втор кат)

1

Клупа - работно биро (фиксни)

1

Клупа- работно биро (фиксни)

1

Фиксен проектор ACER 5271 I
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број на
седишта

неподвижни

име и презиме

број на
простории
и број од
опремата

подвижни

Наставниот центар во Струмица располага со следниве амфитеатри,
предавални и кабинети:

1

Предавална 4-УГД (втор кат)

1

Платно за проектирање

1

75

75

75

75

Годишен извештај

Стол со дрвено седиште и
потпирач

1

Лабораторија за биотехнологија
Персонален компјутер FSC
ESPRIMO P5720

1

Автоклав Sutjeska T 300

1

Магнетна мешалка
Фрижидер 46
Автоматски пипети
Техничка вага
Фитотрон
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 Canon
Лабораториски сита-комплет
Фотоуред со стереоскоп
Автоклав Sutjeska

1

10

1

МОНИТОР Scenik Vju A17-3

1

Ламинар комора

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

15

15

1
1

20

1
1
1
1

15

15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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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

1
13
10
1

26
13

26
13

26

26

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 првпат 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
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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 (2015): Yearbook 2015

Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. Emilija Kostadinovska, Mitrev Sasa (2015): Phloem limited pathogens of
grapevine in the Republic of Macedonia. Lambert Academic Publishing
2. Верица Илиева, Драгица Спасова, Наталија Маркова Руждиќ (2015):
Ботаника – скрипта за студентите на Земјоделскиот факултет.
Земјоделски факултет, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, стр.
164 (рецензирана скрипта);
3. Верица Илиева, Драгица Спасова, Наталија Маркова Руждиќ (2015):
Практикум по ботаника за студентите на Земјоделскиот факултет.
Земјоделски факултет, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, стр.
60 (рецензиран практикум);
4. Биљана Ѓорѓеска, Сања Костадиновиќ Величковска, Хемија на
колоиди, рецензиран учебник, 2015, УГД Штип
5. Рубин Гулабоски, Александар Цветковски, Физичка хемија за
Фармација, рецензирана скрипта, 2016, УГД Штип
Научноистражувачка
носителите на проектите)

работа

(проекти)

(го

пополнуваат

–– Проекти кои се во тек во кои учествуваат вработените на факултетот
Домашни/меѓународни проекти
Датум од-до

2016-2017

Позиција

главен истражувач проф. д-р Љупчо Михајлов

Наслов на проектот

Процена на различни генотипови полјоделски
култури во системот на органско земјоделско
производство
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Опис на активностите
во тек на проектот:

Датум од-до

Наслов на проектот

Позиција

Опис на активностите
во тек на проектот:

692

Координација на работата за остварување на целите
предвидени со проектот.
Дизајнирање на шеми за поставување на полски
опити и планирање на плодоред за времетраење на
проектот.
Обезбедување на потребни количини семенски
материјал и останати репроматеријали за
спроведување на опитот.
Ги утврдува методите на работа. Доделува
задолженија за поефикасно остварување на
зададените цели. Дава насоки во спроведувањето на
лабораториските и емпириските анализи.
Донесува заклучоци од добиените резултати.
Подготовка на план со временски рамки за повторно
поставување на полски опити со истите култури
од минатата година. Доделува задолженија за
поефикасно остварување на зададените цели. Дава
насоки во спроведувањето на лабораториските
и емпириските анализи. Донесува заклучоци од
добиените резултати.
Работи во изготвувањето на завршниот извештај на
проектот
2016-2017

Characterization of heavy metals contents in different
plant foods from polluted sites and their impact in
food chain
(Билатерален проeкт меѓу Македонија и Кина,
финансиран од МОН)
Раководител: доц. д-р Биљана Балабанова
Учесници:
проф. д-р Љупчо Михајлов,
проф. д-р Саша Митрев,
лаборант Билјана Ковачевиќ,
лаборант Весна Зајкова-Панова

Проектот има за цел да ги локализира потенцијално
загадените подрачја во Р. Македонија со
високи содржини на тешки метали во почвата и
растителната храна. Преку одредување на вкупната
и достапната содржина на овие полутанти се
одредува потенцијалниот ризик од загадувањето.

Годишен извештај

Датум од-до

2015-2018

Позиција

Учесници:
проф. д-р Љупчо Михајлов,
проф. д-р Лилјана Колева Гудева,
доц. д-р Фиданка Трајкова,
доц. д-р Емилија Арсов

Наслов на проектот

Опис на активностите
во тек на проектот:

Датум од-до

Наслов на проектот
Позиција
Опис на активностите
во тек на проектот:
Датум од-до

Наслов на проектот
Позиција
Опис на активностите
во тек на проектот:
Датум од-до

Наслов на проектот
Позиција

Developing OER and Blended Modules for
Agriculture and Rural Development

Проект има за цел да произведе критична број
на експерти, за отворени образовни ресурси
и online алатки со кои ќе се обезбедат услуги
и експертиза за професионалци (советници),
земјоделците и руралните заедници. Членовите
на овој проект создаваат краткорочни курсеви за
најважните принципи во интегралното и органското
производство.
2016-2017

Можности за одгледување на здружени посеви во
поледелското производство
Учесник
проф. д-р Љупчо Михајлов

Учествува во сите фази од спроведувањето на
проектните активности, особено во активностите
поврзани со дизајнирање на опитите и толкување на
резултатите.
2014-16

Колекционирање, карактеризација и евалуација на
домашна и странска гермплазма од ориз
Раководител
проф. д-р Верица Илиева

Колекционирање на домашни и странски
генотипови ориз, нивна репродукција,
карактеризација и евалуација.
2015

Испитување на потенцијалот на енергетски
целулозни култури во регионот на Пелагонија - Р.
Македонија
Истражувач
проф. д-р Верица Илиева
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Опис на активностите
во тек на проектот:
Датум од-до

Наслов на проектот
Позиција
Опис на активностите
во тек на проектот:

Датум од-до

Наслов на проектот
Позиција
Опис на активностите
во тек на проектот:

Датум од-до

Наслов на проектот

Позиција

694

Стручна контрола на посевите на терен,
земање на материјал за лабораториски анализи,
лабораториски анализи
2013 до 2016

Екстракција на капсaицин од лути пиперки и
одредување на неговите антиоксидативни својства
(домашен проект од фондот за наука на УГД)
Главен истражувач
проф. д-р Лилјана Колева Гудева

Ја координира работата за остварување на
целите на проектот. Планирање и изведување
на лабораториските истражувања. Ги селектира
македонските популации и сорти лути пиперки за
екстракција на капсаицин. Ги утврдува методите
на работа. Доделува задолженија за поефикасно
остварување на зададените цели. Донесува
заклучоци од добиените резултати.
2013 до 2016

Metal binding and antioxidative properties of novel
Coenzyme Q-0 derivatives (домашен проект од
фондот за наука на УГД)

Истражувач
проф. д-р Лилјана Колева Гудева

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.
2014 до 2016

Процена на различни генотипови полјоделски
култури во системот на органско земјоделско
производство
(домашен проект од фондот за наука на УГД)
Учесник – доц. д-р Фиданка Трајкова

Годишен извештај

Опис на активностите
во тек на проектот:

Датум од-до

Наслов на проектот

Позиција
Опис на активностите
во тек на проектот:

Во текот на имплементацијата на проектот
учествува во реализација на теренска и
аналитичката работа, спорведувајќи ја
методиологијата на работа на проектот и
релизира други задолженија доделени од главниот
истражувач.
2013 до 2015

Selection, protection and promotion of Balkan food
forest species – Food Forest Parks
(ИПА проект за прекугранична соработка Грција
– Македонија)
Асистент на проектот
Доц. д-р Фиданка Трајкова

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

Датум од-до

2013 до 2016

Позиција

Учесник
Доц. д-р Фиданка Трајкова

Наслов на проектот

Опис на активностите
во тек на проектот:

Датум од-до

Наслов на проектот
Позиција

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

Наслов на проектот

Екстракција на капсaицин од лути пиперки и
одредување на неговите антиоксидативни својства
(домашен проект од фондот за наука на УГД)

Во текот на имплементацијата на проектот
учествува во реализација на теренска и
аналитичката работа, спорведувајќи ја
методиологијата на работа на проектот и
релизира други задолженија доделени од главниот
истражувач.
2015

Можности за одгледување на здружени посеви во
поледелското производство - Фонд за научна работа
на УГД
главен истражувач: проф. д-р Мите Илиевски

2014 до 2016

Влијанието на екстрактите врз трајноста на
различни видови мелени меса и колбаси
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Позиција
Опис на активностите
во тек на проектот:

Датум од-до

Наслов на проектот

Позиција
Опис на активностите
во тек на проектот:

Главен истражувач
проф. д-р Ацо Кузелов

1. Дефинирање на параметрите кои треба да се
следат при процесот на производството на
мелени меса ин колбаси.
2. Испитување на рН вредноста, пероксиден број,
киселински степен, микробиолошкиот статус,
сензорната анализа на колбасите и меленото
месо.
3. Публикување на добиените резултати во
списанија и презентирање на конференции.
Изработка на завршниот извештај.
2016 до 2018

„Класификација на вина преку определување на
биоактивни фенолни соединенија со примена на
масена спектрометрија со висока резолуција“,
билатерален проeкт меѓу Македонија и Австрија,
финансиран од МОН
Главен истражувач

проф. д-р Виолета Иванова Петропулос
1.
2.
3.

4.

Датум од-до

Наслов на проектот
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5.

Да ги координира и организира активностите
во рамките на проектот (за време на целиот
период на траење на проектот),
Да учествува во анализа биоактивни феноли во
вина од Македонија и Австрија со примена на
масена спектрометрија со висока резолуција.
Да ги обучува и следи млади те истражувачи
во текот на активностите на проектот,
применувајќи ги најсовремените техники за
анализа на вино (за време на целиот период на
траење на проектот),
Да учествува во пишување на научни трудови и
нивно бјавување во научни списанија и учество
на научни конференции
Да подготвува извештаи од проектот

2016 до 2018

„Биогени амини и ароми во вина Вранец од
Македонија и Црна Гора и влијание на јаболковомлечната ферментација на нивното формирање“,
билатерален проeкт меѓу Македонија и Црна Гора,
финансиран од МОН

Годишен извештај

Позиција

Опис на активностите
во тек на проектот:

Главен истражувач
проф. д-р Виолета Иванова Петропулос
Учесници
Доц. д-р Фиданка Илиева
1.
2.

3.
4.

Да ги координира и организира активностите
во рамките на проектот (за време на целиот
период на траење на проектот),
Да ги обучува и следи млади те истражувачи
во текот на активностите на проектот,
применувајќи ги најсовремените техники за
анализа на вино (за време на целиот период на
траење на проектот),
Да учествува во пишување на научни трудови и
нивно бјавување во научни списанија и учество
на научни конференции
Да подготвува извештаи од проектот

Датум од-до

2014 до 2016

Позиција

Истражувач
проф. д-р Виолета Иванова Петропулос

Наслов на проектот

Опис на активностите
во тек на проектот:

Датум од-до

Наслов на проектот
Позиција
Опис на активностите
во тек на проектот:
Датум од-до

Сензорски мрежи за надгледување и контрола
на производство на вино (“Sensor networks for
monitoring and controlling wine production”).

4. Дефинирање на параметрите кои треба да се
следат при процесот на производството на вино.
5. Следење на процесот на винификација,
вклучувајќи
мацерација,
алкохолна
ферментација, додавање квасец и SO2. Сензорно
оценување на вината.
6. Публикување на добиените резултати во
списанија и презентирање на конференции.
Изработка на завршниот извештај.
2011до 2016

From molecules to Functionalized Materials-SOE
DAAD Project, Germany-Macedonia-Romania-SerbiaKosovo
Главен истражувач
проф. д-р Рубин Гулабоски
Сања Костадиновиќ Величковска

2014 до 2016
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Наслов на проектот

Позиција

Опис на активностите
во тек на проектот:

Дентална морфологија на хумани трајни заби:
екстерна и интерна анатомија на корени и коренски
канални системи – експериментална студија (Dental
morphology of human permanent teeth: external and
internal anatomy of roots and root canal system –an
experimental study).
Dimova, Cena and Zdravkovska, Milka and
Bosnakovski, Darko and Popovska, Lidija and
Kovacevska, Ivona and Kostadinovik, Sanja and
Papakoca, Kiro and Serafimov, Aleksandar and
Zarkova, Julija and Zlatanovska, Katerina and
Petrovski, Mihajlo and Nacev, Ivan

Објавени трудови

- Објавени трудови од вработените на факултетот
1. Markova Ruzdik, Natalija and Mihajlov, Ljupco and Ilieva, Verica and
Ivanovska, Sonja and Valcheva, Darina and Balabanova, Biljana and
Ilievski, Mite (2016) Determination of some macro and micro elements in
grain of winter barley genotypes. Agricultural Science and Technology, 8
(1). pp. 51-57. ISSN 1313-8820
2. Spasova, Dragica and Spasov, Dusan and Stoilova, Ana and Atanasova,
Biljana and Mihajlov, Ljupco and Valkova, Neli (2016) Application of
cluster analysis for evaluation of new Bulgarian and Macedonian cotton
varieties and lines. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22 (1). pp.
125-130. ISSN 1310-0351
3. Kostadinovic Velickovska, Sanja and Mitrev, Sasa and Mihajlov, Ljupco
(2016) Physicochemical characterization and quality of cold-pressed
peanut oil obtained from organically produced peanuts from Macedonian
“Virginia” variety. Grasas y Aceites, 67 (1). ISSN 0017-3495 / L19884214
4. Kostadinovic Velickovska, Sanja and Mitrev, Sasa and Ilieva, Fidanka and
Mihajlov, Ljupco (2015) Сензорна и аналитичка евалуација на ладно
- цедени масла од сончоглед. Годишен зборник 2015 - Земјоделски
Факултет. ISSN 1409-987X
5. Natalija Markova Ruzdik, Darina Vulcheva, Dragomir Vulchev, Ljupcho
Mihajlov, Ilija Karov, Verica Ilieva (2015): Correlation between
qualitative-technological traits and grain yield in two-row barley varieties.
Agricultural Science and Technology, Vol. 7, No. 2, pp. 167-172, ISSN
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1314-412.
Natalija Markova Ruzdik, Darina Vulcheva, Ljupcho Mihajlov, Sasa
Mitrev, Ilija Karov, Verica Ilieva (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 13100351.
Natalija Markova Ruzdik, Darina Vulcheva, Dragomir Vulchev, Ljupcho
Mihajlov, Ilija Karov, Verica Ilieva (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.
Markova Ruzdik, Natalija and Mihajlov, Ljupco and Ilieva,
Verica and Ivanovska, Sonja (2015) Qualitatitve – technological properties
at domestic two row barley genotypes. Yearbook, Faculty of Agriculture,
Goce Delcev University -Stip, 13 (1). pp. 83-97. ISSN 1857-8608.
Ilievski, Mite and Spasova, Dragica and Mihajlov, Ljupco and Markova
Ruzdik, Natalija and Ilieva, Verica and Sofijanova, Elenica (2015)
Production and balance among of cereal plants in Republic of
Macedonia. Yearbook - Faculty of Agriculture, 13 (1). pp. 129-138. ISSN
1857- 8608.
Verica Ilieva, Kata Angelova, Ilija Karov, Ljupcho Mihajlov, Natalija
Markova Ruzdik (2015): Influence of density and depth of seedling in the
production of rice seedling on the initial growth of the plants. Scientific
Works of the Institute of Agriculture - Karnobat. Vol. 4, No. 1 (in press).
Kuzelov, Aco and Ilieva, Verica and Taskov, Nako and Sofijanova,
Elenica and Andronikov, Darko and Saneva, Dusica and Vasilev,
Kostadin (2015) Antioxidative Wirkung von Gewurzextrakten. Journal
Fleischwirtschaft (11). pp. 126-130.
Kuzelov, Aco and Ilieva, Verica and Taskov, Nako and Saneva,
Dusica (2015) Influence of the sweet red paper extract on the quality
and oxidative changes in fats of sausages. Agricultural Science and
Technology, 7 (3). pp. 372-378. ISSN 1313-8820
Maksimova, Viktorija and Koleva Gudeva, Liljana and Gulaboski,
Rubin and Nieber, Karen (2016) Co-extracted bioactive compounds in
Capsicum fruit extracts prevents the cytotoxic effects of capsaicin on
B104 neuroblastoma cells. Revista Brasileira de Farmacognosia. pp. 1-7.
ISSN 0102695X
Koleva Gudeva, Liljana and Trajkova, Fidanka and Stojkova, Irena (2016)
The effect of plant growth regulators and sucrose on microtuberization of
potato (Solanum tuberosum L.). Romanian Agricultural Research, 33. pp.
1-7. ISSN 2067-5720
Maksimova, Viktorija and Mirceski, Valentin and Gulaboski, Rubin
and Koleva Gudeva, Liljana and Arsova-Sarafinovska, Zorica (2016)
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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Electrochemical Evaluation of the Synergistic Effect of the Antioxidant
Activity of Capsaicin and Other Bioactive Compounds in Capsicum sp.
Extracts. International Journal of Electrochemical Science, 11. pp. 66736687. ISSN 14523981
Maksimova, Viktorija and Arsova-Sarafinovska, Zorica and Koleva
Gudeva, Liljana (2016) Molecular mechanisms of capsaicin mediated
cytotoxic activity. Macedonian Pharmaceutical Bulletin, 62 (s). pp. 493494. ISSN 1409 - 8695
Koleva Gudeva, Liljana and Trajkova, Fidanka and Troiciki, Julijana
(2015) Stimulation of vegetative propagation with auxins in rosemary
(Rosmarinus officinialis L.) and sage (Salvia officinialis L.). Yearbook,
Faculty of Agriculture, Goce Delcev University -Stip, 13. pp. 69-82.
ISSN 1857-8608
Trajkova, Fidanka and Koleva Gudeva, Liljana and Mitrev, Sasa (2015)
Zygotic embryos culture from apricot (Prunus armeniaca L.). Yearbook,
Faculty of Agriculture, Goce Delcev University -Stip, 13. pp. 39-48.
ISSN 1857-8608
Trajkova, Fidanka and Koleva Gudeva, Liljana (2016) Current state
of agri-environmental indicators of Republic of Macedonia. In: 5th
Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with international
participation, 19-22 Oct 2016, Ohrid, Republic of Macedonia.
Koleva Gudeva, Liljana and Trajkova, Fidanka (2016) The role of plant
biotechnology methods in sustainable agriculture. In: 5th Congress of
Ecologists of the Republic of Macedonia with international participation,
19-22 Oct 2016, Ohrid, Republic of Macedonia.
Maksimova, Viktorija and Gulaboski, Rubin and Koleva Gudeva, Liljana
and Ruskovska, Tatjana and Mirceski, Valentin (2016) Comparison of
optical and electrochemical methods for determination of the antioxidant
effect of some plant metabolites. In: SOE DAAD “From Molecules to
Functionalized Materials”, 1-5 Sept 2016, Ohrid, Macedonia.
Maksimova, Viktorija and Koleva Gudeva, Liljana and Radovanovic,
Blaga and Gulaboski, Rubin (2015) Development of an ultrasonic method
for effective extraction of capsaicin as a potent bioactive compound. In:
International Symposium at Faculty of Medical Sciences, 24 Nov 2015,
Stip, Macedonia.
Maksimova, Viktorija and Koleva Gudeva, Liljana and Radovanovic,
Blaga and Gulaboski, Rubin (2015) Development of an ultrasonic method
for effective extraction of capsaicin as a potent bioactive compound.
In: International Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current
achievments and future perspectives in medical and biomedical research”,
24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
Koleva Gudeva, Liljana and Trajkova, Fidanka (2015) The effect of plant
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

growth regulators on morphogenesis in tissue culture of some agriculture
species. In: Sixth International Scientific Agricultural Symposium
“Agrosym 2015”, 15-18 Oct 2015, Jahorina, Bosnia and Hercegovina.
Maksimova, Viktorija and Mirceski, Valentin and 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.
Koleva Gudeva, Liljana and Trajkova, Fidanka and Troiciki, Julijana
(2015) Stimulation of vegetative propagation with auxins in rosemary
(Rosmarinus officinialis L.) and sage (Salvia officinialis L.). Yearbook,
Faculty of Agriculture, Goce Delcev University -Stip, 13. pp. 69-82.
ISSN 1857-8608
Trajkova, Fidanka and Koleva Gudeva, Liljana and Mitrev, Sasa (2015)
Zygotic embryos culture from apricot (Prunus armeniaca L.). Yearbook,
Faculty of Agriculture, Goce Delcev University -Stip, 13. pp. 39-48.
ISSN 1857-8608
Koleva Gudeva, Liljana and Trajkova, Fidanka (2015) The effect of plant
growth regulators on morphogenesis in tissue culture of some agriculture
species. In: Sixth International Scientific Agricultural Symposium
“Agrosym 2015”, 15-18 Oct 2015, Jahorina, Bosnia and Hercegovina.
Koleva Gudeva, Liljana and Trajkova, Fidanka and Stojkova, Irena (2016)
The effect of plant growth regulators and sucrose on microtuberization of
potato (Solanum tuberosum L.). Romanian Agricultural Research, 33. pp.
1-7. ISSN 2067-5720
Trajkova, Fidanka and Koleva Gudeva, Liljana (2016) Current state
of agri-environmental indicators of Republic of Macedonia. In: 5th
Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with international
participation, 19-22 Oct 2016, Ohrid, Republic of Macedonia.
Koleva Gudeva, Liljana and Trajkova, Fidanka (2016) The role of plant
biotechnology methods in sustainable agriculture. In: 5th Congress of
Ecologists of the Republic of Macedonia with international participation,
19-22 Oct 2016, Ohrid, Republic of Macedonia.
Kovacevik B., Mitrev S., Boev B., Karov I., Zajkova P.V. (2015).
Groundwater quality as a source for irrigation in Strumica valley, Republic
of Macedonia. Agricultural Science and Technology, 7 (3): 344 – 349.
Kovacevik B., Zdravkovski Z., Mitrev S. (2016). Pesticide analysis in
water samples using GC-MS pulsed splitless injection. Comptes rendus
de l’Academie Bulgare des Sciences. 69 (6): 815 – 820.
Kovacevik B., Boev B., Zajkova P.V., Mitrev S. (2016). Groundwater
quality, in alluvial and prolluvial settlements under the influence of
irrigated agriculture activities. J. Environ. Sci. Health, Part A. doi:
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35.

36.

37.
38.

39.
40.

41.
42.

43.

44.

702

10.1080/10934529.2016.1212555.
Boev I., Šorša A., Kovacevik B., Mitrev S., Boev B. (2016). The use
of factor analysis to distinguish the influence of parent material, mining
and agriculture on groundwater composition in the Strumica valley,
Macedonia. Geologica Croatica 69 (2): doi: 10.4154/gc.2016.19
Vuckov P., Ilievski M., Spasova D., Mihajlov L., Markova Ruzdic
N. (2016): Yield characteristics on some genotypes of flax (Linum
ussitatisimum L.) in the Strumica region, Republic of Macedonia.
Scientific conference with international participation: Current problems
and horizons for the agricultural education, science and business. Trakia
University, Faculty of agriculture, Stara Zagora, Bulgaria, 12-13 May,
2016. (In press).
Agunova Larisa, Kuzelov A. ( 2016): Geriatric dietary meat – based
products , Macedonian journal of animal science, 6 (1). pp.51 - 57.ISSN
1857 – 7709.
Kuzelov A., Andronikov D., Taskov N.,Sofijanova Elenica, saneva Dusica,
Naseva Dijana ( 2016):The influence of the garlic extract on th chelical
composition, microbiological status and the sensory characteristics of
minced pork meat and the semi – durable sausage, Macedonian journal
of animal science 6 (1). pp.41 - 46. ISSN 1857 – 7709.
Mojsov K., Andronikov D.,Janevski A., Kuzelov A., Gaber S.( 2016):
The application of enzymes for the removal of dyes from textile effluents,
Advanced technologies 5 ( 1) pp.36 -41. ISSN 2217 – 9720.
Andronikov D., Janevski A., Mojsov K., Kuzelov A., Sofijanova Elenica,
Taskov N., Mitev K. ( 2016):Influence of sex on chemical composition of
chicen meat and economic benefits, in 21th international Symposium on
Biotechnology 11 – 12 March 2016 cacak Serbia.
Ivanova-Petropulos V., Petruseva D. Mitrev S. (2015). Methods for
determination of SO2 and reducing sugars in wines and alcoholic
beverages. Yearbook - Faculty of Agriculture, 13, 119-128.
Balabanova Biljana, Mitrev Sasa, Ivanova-Petropulos Violeta, Gulaboski
Rubin (2015). Isotopic lead measurements in wine and edible oil using
inductively coupled plasma with mass spectrometry. Yearbook of Faculty
of Agriculture, 13, 59-68.
Balabanova Biljana, Boev Blazo, Mitrev Sasa, Ivanova-Petropulos
Violeta (2015). Method for determination of 35 elements content
in various samples with application of microwave digestion
and inductively coupled plasma with mass spectrometry (ICP-MS).
Yearbook of Faculty of Agriculture, 13, 99-112.
Dimovska V., Ilieva F., Ivanova Petropulos V., Sofijanova E., Naceva Z.
(2015). Characteristics of Tempranillo grape variety (Vitis vinifera L.),
grown in Tikveš’s vineyard. Science & Technologies, 5 (6). 195-199.

Годишен извештај

Трудови објавени во списанија со импакт фактор:
1. Mitrev S. Kostadinovska Emilija (2016): Isolation and molecular
determination of the fire blight pathogen, Erwinia amylovora, isolated
from apple trees in the Republic of Macedonia. Journal of Plant Pathology,
98 (3), 571-574 (Impact factor = 0.60)
2. Ivanova-Petropulos V., Durakova S., Ricci A., Parpinnelo G.P., Versari A.
(2016). Extraction of natural occurring bioactive compounds and change
in antioxidant capacity of Macedonian red wines during vinification.
Journal of Food Science and Technology, 53(6) 2634-2643 (Impact factor
= 2.20).
3. Ivanova-Petropulos V., Balabanova B., Mitrev S., Nedelkovski D.,
Dimovska V., Gulaboski R. (2016). Optimization and validation of a
microwave digestion method for multi-element analysis of Vranec wines.
Food Analytical Methods, 9, 48-60 (Impact factor = 1.956).
4. Ivanova-Petropulos V., Mitrev S, Stafilov T., Markova N., Leither E.,
Lankmayr E., Siegmund B. (2015). Characterization of traditional
Macedonian edible oils by their fatty acid composition and their volatile
compounds. Food Research International, 77, 506-514 (Impact factor =
2.818).
5. 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 (Impact factor = 1.802).
6. Ivanova-Petropulos V., Ricci A., Nedelkovski D., Dimovska V.,
ParpinneloG.P., Versari A. (2015). Targeted analysis of bioactive phenolic
compounds and antioxidant activity of Macedonian red wines. Food
Chemistry, 171, 414-420 (Impact factor = 3.259).
7. 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 (Impact factor = 2.259).
8. S. Kostadinovic Velickovska, S. Mitrev, Lj. Mihajlov, Physicochemical
characterization and quality of cold-pressed peanut oil obtained from
organically produced peanuts from Macedonian “Virginia” variety,
GRASAS Y ACEITES, 67 (1) January–March 2016, e118 ISSN-L: 00173495 doi: http://dx.doi.org/10.3989/gya.0369151
9. Elhamalsadat Shekarforoush, Hamed Mirhosseini, Md Zaidul Islam Sarker,
Sanja Kostadinović, Hasanah Mohd Ghazali, Kharidah Muhamad,
Shadi Samaram,Soy Protein–Gum Karaya Conjugate: Emulsifying
Activity and Rheological Behavior in Aqueous System and Oil in Water
Emulsion, Journal of American Oil Chemist’s Society, January 2016,
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.
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Volume 93, Issue 1, pp 1-10.
Fidanka Ilieva, Sanja Kostadinović Veličkovska, Violeta Dimovska,
Hristo Spasov, The impact of some wine-making practices on the quality
of Vranec red wines from Macedonia produced by the newly-selected
local strain “F-78”, Food Chemistry, Volume 194, 1 March 2016, Pages
1123-1131
Simin Hedayatnia, Hamed Mirhosseini, Bahareh Tabatabaee Amid,
Zaidul Islam Sarker, Sanja Kostadinović Veličkovska, Roselina Karim
Effect of different fat replacers and drying methods on thermal behaviour,
morphology and sensory attributes of reduced-fat coffee creamer, LWT Food Science and Technology, Volume 72, October 2016, Pages 330-342
Gulaboski Rubin, Bogeski Ivan, Kokoskarova Pavlinka, Haeri Haleh H.,
Mitrev Sasa, Stefova Marina, Stanoeva, Jasmina Petreska, Markovski
Velo, Mirceski Valentin, Hoth Markus, Kappl Reinhard (2016) New
insights into the chemistry of Coenzyme Q-0: A voltammetric and
spectroscopic study. Bioelectrochemistry, 111. pp. 100-108
Gulaboski Rubin Markovski Velo, Zhu Jihe (2016) Redox chemistry of
coenzyme Q—a short overview of the voltammetric features. Journal of
Solid State Electrochemistry, 20. pp. 1-10
Mirceski Valentin, Mitrova Biljana,Ivanovski Vladimir, Mitreska
Nikolina, Aleksovska Angela, Gulaboski Rubin (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,
19 (12). pp. 1-11
Mirceski Valentin, Guzijewski Dariusz, Gulaboski Rubin (2015) Electrode
Kinetics from a Single Square-Wave Voltammogram. Macedonian Journal
of Chemistry and Chemical Engineering, 34 (1). pp. 36-42
Balabanova B., Stafilov T., Sajn R., Tănăselia C. (2016) Geochemical
hunting of lithogenic and anthropogenic impacts on polymetallic
distribution (Bregalnica river basin, Republic of Macedonia). Journal of
Environmental Science and Health, Part A. (IF-1,16)
Angelovska S., Stafilov T., Sajn R., Balabanova B. (2016) Geogenic
and Anthropogenic Moss Responsiveness to Element Distribution
Around a Pb–Zn Mine, Toranica, Republic of Macedonia. Archives of
Environmental Contamination and Toxicology (IF-2,039)
Balabanova, B., Stafilov, T., Šajn, R. et al. (2016) Multivariate extraction
of dominant geochemical markers for deposition of 69 elements in the
Bregalnica River basin, Republic of Macedonia (moss biomonitoring)
Environ Sci Pollut Res 23: 22852-22870 (IF- 2.760)
Gulaboski, Rubin and Bogeski, Ivan and Kokoskarova, Pavlinka and Haeri,
Haleh H. and Mitrev, Sasa and Stefova, Marina and Stanoeva, Jasmina
Petreska and Markovski, Velo and Mirceski, Valentin and Hoth, Markus

Годишен извештај

20.

21.

22.

23.

24.

25.

and Kappl, Reinhard (2016) New insights into the chemistry of Coenzyme
Q-0: A voltammetric and spectroscopic study. Bioelectrochemistry, 111.
pp. 100-108. ISSN 15675394 http://eprints.ugd.edu.mk/15914/
Haeri, Haleh H. and Bogeski, Ivan and Gulaboski, Rubin and Mirceski,
Valentin and Hoth, Markus and Kappl, Reinhard (2016) An EPR and
DFT study on the primary radical formed in hydroxylation reactions of
2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone. Molecular Physics pp. 1-11. ISSN
0026-8976 http://eprints.ugd.edu.mk/15641/
Gulaboski, Rubin and Markovski, Velo and Zhu, Jihe, Journal of Solid
State Electrochemistry, 20. pp. 1-10. ISSN 1432-8488 Redox chemistry
of coenzyme Q—a short overview of the voltammetric features. (2016)
http://eprints.ugd.edu.mk/15913/
V. Maksimova, V. Mirceski, R. Gulaboski, L. Koleva Gudeva, Z. Arsova
Sarafinovska, Electrochemical Evaluation of the Synergistic Effect of
the Antioxidant Activity of Capsaicin and Other Bioactive Compounds
in Capsicum sp. Extracts, Int. J. Electrochem. Sci., 11 (2016) 6673 –
6687, doi: 10.20964/2016.08.34 http://www.electrochemsci.org/papers/
vol11/110806673.pdf
V. Ivanova, B. Balabanova, E. Bogeva, T. Frentiu, M. Ponta, M. Senila,
R. Gulaboski, F. D. Irimie, Rapid Determination of Trace Elements
in Macedonian Grape Brandy for their Characterization and Safety
Evaluation, Food Analytical Methods (2016) 1-10. http://link.springer.
com/article/10.1007/s12161-016-0604-5
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 (2016)
V. Maksimova, L. K. Gudeva, Rubin Gulaboski, K. Nieber, Co-extracted
bioactive compounds in Capsicum fruit extracts prevent the cytotoxic
effects of capsaicin on B104 neuroblastoma cells, Revista Brasileira de
Farmacognosia (2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.bjp.2016.06.009 http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0102695X16302320
Научни трудови објавени во меѓународни списанија:

1. Ilieva, Fidanka and Kostadinovik Velickovska, Sanja and Dimovska,
Violeta and Spasov, Hristo (2016) The impact of some wine-making
practices on the quality of Vranec red wines from Macedonia produced
by the newly-selected local strain ‘‘F-78”. Food Chemistry, 194. ISSN
0308-8146
2. Violeta Dimovska, Fidanka Ilieva, Nataša Gunova, Vesna Gunova (2016).
Correlation between climate condition, yield and chemical composition
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in must of three grapes variety. VII International scientific agricultural
symposium “Agrosym 2016”, 6-9 Oct 2016, Jahorina, Bosnia and
Hercegovina.
3. Balabanova Biljana, Karov Ilija , Mitrev Sasa (2016) Comparative analysis
for macro and trace elements content in goji berries between varieties
from China and R. Macedonia. Agricultural Science and Technology, 8
(1). pp. 79-84.
Трудови презентирани на научни конференции:
4. Atanasova, Marija and Kostadinovic Velickovska, Sanja and Naumova,
Galaba and Mihajlov, Ljupco and Podea, Paula Veronica (2016) Volatile
composition, antioxidant and antimicrobial activity of essential oil from
Mentha Arvensis L. organically planted from Macedonia. In: SOE DAAD
“From Molecules to Functionalized Materials”, 1-5 Sept 2016, Ohrid,
Macedonia.
5. Kostadinovic Velickovska, Sanja and Mihajlov, Ljupco (2015) Chemical
composition and antioxidant potential of essential oil and menthol
extract from Mint (Mentha piperita L.) growing in Macedonia. Sixth
International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015“ Book
of proceedings.
6. Ilieva, Verica and Angelova, Kata and Karov, Ilija and Mihajlov, Ljupco
and Markova Ruzdik, Natalija (2015) The influence of density and depth
of sowing in the production of rice seedling on the initial plants growth. In:
Jubilee Scientific Conference with International Participation, Karnobat,
Bulgaria.
7. Markova Ruzdik, Natalija and Valcheva, Darina and Valchev, Dragomir
and Mihajlov, Ljupco and Karov, Ilija and Ilieva, Verica and Balabanova,
Biljana and Ilievski, Mite (2015) Determination of some macro and micro
elements in grain of winter barley genotypes. In: Scientific Anniversary
Conference, 19-20 May 2015, Stara Zagora, Bulgaria.
8. Ivanova-Petropulos V. (2016). Application of advanced separation
techniques in wine quality control. 24th Congress of Chemists and
Technologists of Macedonia with international participation, 11-14
September 2016, Ohrid, Macedonia, plenary lecture.
9. Tašev K., Ivanova-Petropulos V.,   Stefova M. (2016). Comparative
determination of biogenic amines by HPLC-DAD and UPLC-TQ/MS
techniques: advantages and disadvantages. 24th Congress of Chemists
and Technologists of Macedonia with international participation, 11-14
September 2016, Ohrid, Macedonia, poster.
10. Ivanova-Petropulos V.,  Durakova S., Ricci A., Parpinello G.P., Versari
A. (2016). Evaluation of bioactive phenolic compounds and antioxidant
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

activity of cabernet sauvignon wines during winemaking, 24th Congress
of Chemists and Technologists of Macedonia with international
participation, 11-14 September 2016, Ohrid, Macedonia, poster.
Ivanova-Petropulos V., (2016). Basic prinicipal of high performance liquid
chromatography. In: SOE DAAD “From Molecules to Functionalized
Materials”, 1-5 Sept 2016, Ohrid, Macedonia, oral lecture.
Ivanova-Petropulos V.,   Balabanova B., Bogeva E., Frentiu T., Ponta
M., Senila M., Gulaboski R., Dan Irimie F., Stafilov T. (2016). Determination
of Trace Elements in Macedonian Grape Brandies Using GFAAS. In: 16th
CEEPUS Symposium and Summer School on Bioanalysis, 6-15 July
2016, Warsaw, Poland, poster.
Ivanova-Petropulos V.,  Durakova S., Ricci A., Parpinello G.P., Versari
A. (2016). Influence of Maceration Time on Bioactive Phenolic
Compounds and Antioxidant Activity of Stanušina Wines. In: 16th
CEEPUS Symposium and Summer School on Bioanalysis, July 6 - 15,
2016, Warsaw, Poland, poster.
Ivanova-Petropulos V.,  Neceva Z., Sándor V., Berkics B., Stafilov T., Kilár
F. (2016). Determination of Organic Acids in Wines Using Capillary Zone
Electrophoresis-Electrospray Ionization /Quadrupole-Time-of-FlightMass Spectrometry (CZE-ESI/QTOF-MS). In: 16th CEEPUS Symposium
and Summer School on Bioanalysis, 6-15 July 2016, Warsaw, Poland,
oral lecture.
Ivanova-Petropulos V., Hermosín-Gutiérrez V., Vojnoski B., Gulaboski R.
Nutritional phenolic compounds in red wines determined by HPLC-DADESI-MS and MS/MS technique, In: From Molecules to Functionalized
Materials SOE DAAD, 17-21 Sept 2015, Ohrid, Macedonia, oral lecture.
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.
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.
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.
Marija Atanasova, Sanja Kostadinović Veličkovska, Galaba Naumova
Letia, Ljupco Mihajlov and Paula-Veronica Podea Volatile composition,
antioxidant and antimicrobial activity of essential oil from MENTHA
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ARVENSIS L. organically produced from Macedonia- SOE DAAD
Workshop 2016, 1-5 Sept 2016, Ohrid, Macedonia
Balabanova, Biljana and Gulaboski, Rubin (2016) Optical emission
spectroscopy: a method for correlating emission intensities to “reactive
particle density”. In: SOE DAAD “From Molecules to Functionalized
Materials”, 1-5 Sept 2016, Ohrid, Macedonia.
Balabanova, Biljana and Stafilov, Trajče (2016) Characterization of
Heavy Metals Contents in Various Plant Foods from Polluted Sites. In:
16th CEEPUS Symposium and Summer School on Bioanalysis, 6-15 July
2016, Warsaw, Poland.
Stafilov, Trajče and Balabanova, Biljana and Sajn, Robert (2016) Heavy
metals air pollution study in mines environments. Case study Bregalnica
river basin, Republic of Macedonia. In: 29th Task Force Meeting of the
ICP Vegetation for Europe Convention on Long-Range Transboundary
Air Pollution, Dubna, Russian Federation.
Biljana Balabanova, Trajče Stafilov, Bioavailability of metals occurring in
polluted soil and its accumulation in plant food 24th Congress of Chemists
and Technologists of Macedonia with international participation, 11-14
September 2016, Ohrid, Macedonia, poster.
Biljana Balabanova, Trajče Stafilov, Robert Šajn, Claudiu Tănăselia,
Longtime geochemical evolution of cd-pb-zn distribution in deposited
attic dust, 24th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia with
international participation, 11-14 September 2016, Ohrid, Macedonia,
poster.
Balabanova, Biljana and Gulaboski, Rubin (2015) Human health risks
from heavy metals via consumption of contaminated food. In: International
Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and
future perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015,
Stip, Macedonia.
Maksimova, Viktorija and Gulaboski, Rubin and Koleva Gudeva, Liljana
and Ruskovska, Tatjana and Mirceski, Valentin (2016) Comparison of
optical and electrochemical methods for determination of the antioxidant
effect of some plant metabolites. In: SOE DAAD “From Molecules to
Functionalized Materials”, 1-5 Sept 2016, Ohrid, Macedonia.
Gulaboski, Rubin (2016) Electrochemical devices - Principles and
Application. In: SOE DAAD “From Molecules to Functionalized
Materials”, 1-5 Sept 2016, Ohrid, Macedonia.
Balabanova, Biljana and Gulaboski, Rubin (2016) Optical emission
spectroscopy: a method for correlating emission intensities to “reactive
particle density”. In: SOE DAAD “From Molecules to Functionalized
Materials”, 1-5 Sept 2016, Ohrid, Macedonia.
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29. Gulaboski, Rubin (2016) Electrochemical Devices: VoltammetryPrinciples and Applications. In: Instrumental Techniques and DevicesFrom Molecules to Functionalized Materials, 1-5 Sept 2016, Ohrid,
Macedonia.
30. Ivanova, Violeta and Balabanova, Biljana and Bogeva, Elena and Frentiu,
Tiberiu and Ponta, Michaela and Senila, Marin and Gulaboski, Rubin
and Dan Irimie, Florin and Stafilov, Trajče (2016) Determination of
Trace Elements in Macedonian Grape Brandies Using GFAAS. In: 16th
CEEPUS Symposium and Summer School on Bioanalysis, 6-15 July
2016, Warsaw, Poland.
31. Janevik-Ivanovska, Emilija and Zdravev, Zoran and Bhonsle, Uday and
Osso Junior, Joao Alberto and Duatti, Adriano and Angelovska, Bistra and
Stojanovska, Zdenka and Arsova-Sarafinovska, Zorica and Bosnakovski,
Darko and Gjorgieva Ackova, Darinka and Smilkov, Katarina and
Drakalska, Elena and Venkatesh, Meera and Gulaboski, Rubin (2016)
University Master Program of Radiopharmacy – step forward for
Good Radiopharmacy Education. In: 18th European Symposium on
Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, 7-10 April 2016, Salzburg,
Austria.
32. Aleksandrov, Mihail and Maksimova, Viktorija and Gulaboski, Rubin
(2016) Development of an electrochemical method for estimation of
the antioxidative capacity of syringic and ferulic acid with ABTS as a
redox mediator. In: First International Students’ Symposium of Faculty of
Medical Sciences, 20 Apr 2016, Stip, Macedonia.
33. Balabanova, Biljana and Gulaboski, Rubin (2015) Human health
risks from heavy metals via consumption of contaminated food. In:
International Symposium at Faculty of Medical Sciences, 24 Nov 2015,
Stip, Macedonia.
34. Maksimova, Viktorija and Koleva Gudeva, Liljana and Radovanovic,
Blaga and Gulaboski, Rubin (2015) Development of an ultrasonic method
for effective extraction of capsaicin as a potent bioactive compound. In:
International Symposium at Faculty of Medical Sciences, 24 Nov 2015,
Stip, Macedonia.
35. Janeva, Milkica and Gulaboski, Rubin (2015) Electrochemical analysis
of the properties of benzene-1,2,4-triol. In: International Symposium at
Faculty of Medical Sciences, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
36. Gulaboski, Rubin (2015) New Insights into the Chemistry and Functions
of Coenzyme Q. In: International Symposium at Faculty of Medical
Sciences, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
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Нови избори на наставнички и соработнички кадар - нема

–– Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот
кадар – нема

Други активности

–– Печатење на информатори
–– Учество на когреси, семинари, на вработените на факултетот
Патување на вработени во странство
–– Водење на сите состаноци за 2015/2016 на Комисија за издавачка
дејност на УГД во функција на претседател – проф. д-р Лилјана
Колева Гудева.
–– Водење на сите состаноци за 2015/2016 на Комисијата за
самоевалуација на УГД за периодот од 2013-2015 во функција на
претседател - проф. д-р Лилјана Колева Гудева.
–– Член на Централната комисија за уписи на студенти на УГД во
академската 2015/2016 - проф. д-р Лилјана Колева Гудева.
–– Учество во работата на работната група за акредитација на студиските
програми за прв, втор и трет циклус студии на сите единици на УГД.
–– Уредник на Годишниот зборник 2015 (Vol. XIII) на Земјоделски
факултет - проф. д-р Лилјана Колева Гудева.
–– Членови на уписната комисија за прв циклус студии на Земјоделски
факултет за академската 2015/2016 (доц. д-р Емилија Арсов, доц.
д-р Биљана Балабанова, доц. д-р Фиданка Трајкова, доц. д-р Фиданка
Илиева, м-р Билјана Ковачевиќ, проф. д-р Виолета Димовска, м-р
Васко Златковски, д-р Билјана Атанасова).
–– 30.03.2015, Солун, Грција – Завршен состанок по проектот Food
Forest Parks – доц. д-р Фиданка Трајкова.
–– 13-15.09.2015, Штип – Прв координативен состанок за проектот
Developing OER and Blended Modules for Agriculture and Rural
Development, проф. д-р Саша Митрев, доц. д-р Емилија Арсов, доц.
д-р Фиданка Трајкова, м-р Васко Златковски.
–– 2016, Ханија, Грција – Работен состанок за проектот Developing OER
and Blended Modules for Agriculture and Rural Development, проф. д-р
Љупчо Михајлов, доц. д-р Емилија Арсов, доц. д-р Фиданка Трајкова,
м-р Васко Златковски.
–– 1.6-1.7.2016 Оддел за аналитичка хемија, Природно-математички
факултет, Универзитет во Печ, Печ, Унгарија, во рамки на CEEPUS
проект – проф. д-р Виолета Иванова Петропулос.
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–– 18.10-24.10.2015 Природно-математички факултет, Универзитет на
Ниш, Србија, во рамки на DAAD проект – проф. д-р Виолета Иванова
Петропулос.
–– 6.9-13.09.2015 Универзитет „Бабеш-Бојаи”, Клуж-Напока, Романија,
во рамки на DAAD проект – проф. д-р Виолета Иванова Петропулос.
–– 18.10-24.10.2015 Природно-математички факултет, Универзитет на
Ниш, Србија, во рамки на DAAD проект– доц. д-р Биљана Балабанова.
–– 6.9-13.9.2015 Универзитет „Бабеш-Бојаи”, Клуж-Напока, Романија,
во рамки на DAAD проект – доц. д-р Биљана Балабанова.
–– Рубин Гулабоски-од 5 до 20 ноември 2015 и од 3 до 14 јуни 2016
г. и година - престој на Медицинскиот факултет при Уни-Саарланд,
Германија-проект-Протеин-филм волтаметрија.
Одржување на ботаничка градина (арборетум) во Наставен
центар Струмица
Со реализацијата на проектот „Интегрирана селекција, заштита и
промоција на балканските генетски шумски ресурси со естетска вредност
- ISPROP FORGEN“ и „Селекција, заштита и промоција на балкански
јадливи шумски видови – FOOD FOREST PARKS“ финансирани од ИПА
Програмата за прекугранична соработка „Грција - Република Македонија
2007 – 2013“ и ко-финансирани од Министрество за локална самоуправа
на Република Македонија на 3 ха во Наставниот центар во Струмица беше
воспоставена ботаничка градина (арборетум) согласно со активностите
предвидени во проектите. Поставената проектна инфрастуруктура
(1 расадник, 2 инфокиосци; 1.200 m огради и врата; 1.400 m систем за
наводнување; патеки за посетители во должина од 1.000 m; засадени 5.067
декоративни и 2.000 овошни видови) се одржува од страна на одговорните
лице во наставниот центар, додека површината со декоративните и
овошни растенија се користи и за практична работа на студентите на
Земјоделскиот факултет од НЦ Струмица. Како дополнителна активност
по завршувањето на проектот е расадување на преостанатиот дел од
садниците набавени по проектите, засејување на површините со трева и
други хортикултурни видови.
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ЛИКОВНА АКАДЕМИЈА
Вовед
Ликовната академија е основана со Закон за дополнување на Законот
за основање на државен Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип објавен во
„Сл. весник на РМ“, број 70 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 на студии на студиската програма
Класично сликарство.
Наставата од првиот циклус на студии се реализира во Штип.
Ликовната академија како нова наставно-научна единица на
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип започна со работа во учебната
2014/2015 година со запишување на студенти во I (прва) студиска година
на студиската програма Класично сликарство.
Ликовната академија од учебната 2014/2015 година ја има преземено
и студиската програма Класично сликарство која се остваруваше на
Музичката академија сметано од учебната 2012/2013 година. Затечените
студенти на студиската програма Класично сликарство од Музичката
академија преминаа на новоформираната Ликовна академија.
Студентите на Академијата имаат обезбедено бесплатен пристап
до универзитетските изданија 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 2015/2016 година на I (прв) циклус
на студии беа запишани вкупно 10 студенти.
Декан - избор на декан
Во извештајниот период раководната функција декан на Ликовната
академија ја извршуваше проф. д-р Kaтерина Деспот. Во периодот од
мај 2015 година заклучно до 30 август 2015 година таа ја извршуваше
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функцијата в.д. декан на Ликовната академија. Од 1.9.2015 година проф. д-р
Kaтерина Деспот е избрана на функцијата декан на Ликовната академија.
Структура
Број на вработени - наставници, соработници, административен
кадар
Ред.
бр.

Презиме и име

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

Деспот Катерина
Намичев Петар
Сандева Васка
Ефремов Јордан
Димитриева Ванѓа
Јакимовска Јана
Егоров Игор
Егорова Викторија
Бондаренко Лариса
Бондаренко Виталиј
Недајброш Володимир
Милошевски Слободан
Павлов Ванчо
Бардарова Снежана

15.

Цацкова Милена

Звање
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор
доцент
доцент
доцент
насловен доцент
насловен доцент
стручњак од пракса
стручњак од пракса
стручњак од пракса
насловен доцент
секретар
технички секретар
референт за
студентски прашања

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

Катедри во состав на Академијата
На Ликовната академија во извештајниот период не се формирани
катедри. Во иднина се планира формирање на катедри - Класично
сликарство и Вајарство за прв циклус студии.
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Извештај од одржаните седници на Наставно-научниот и
уметнички совет на Академијата
Дневен ред на 18-та седница на ННУС одржана на 29.9.2015 год.
-Усвојување на записникот од одржаната 17-та седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 18.8.2015 година.
1. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката со број 240256/6 од 18.8.2015 година за покриеност на наставата на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во летниот
семестар на учебната 2015/2016 на студиската програма Класично
сликарство.
2. Донесување Одлука за утврдување на предлог-листа за избор на
членови на Наставно-научниот уметнички совет на Ликовната
академија.
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавените кандидати по
објавен конкурс за избор во звање.
4. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на еден наставник во насловно звање доцент за наставно-научната
област Дизајнирање на текстил и облека по Конкурсот од 10.9.2015
година.
5. Барање за признавање на испити од студентката Наташа Лефкова
запишана на студиската програма Класично сликарство.
6. Барање за отсуство од доц. м-р Јана Јакимовска вработена како
доцент на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
7. Одлука за формирање на комисии за спроведување на испити и други
испитни активности по предмети за кои се ангажирани стручњаци
од пракса на Ликовната академија при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип за зимскиот и летниот семестар на учебната 2015/2016 година.
Одлуки донесени на седницата
Наставно-научниот уметнички совет на Ликовната академија
едногласно го усвои записникот од 17-та седница на ННУС одржана на
18.8.2015 година.
–

–
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1. СЕ ВРШИ изменување и дополнување на Одлуката со број 240256/6 од 18.8.2015 година за усвојување на табеларниот преглед за
покриеност на наставата на Ликовната академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип во зимски и летен семестар на учебната
2015/2016 година на студиската програма Класично сликарство.
Надоместокот на членовите на Комисијата за проверка на знаењето

Годишен извештај

–

–

–

–
–

–

–
–

и умеењето за пријавените кандидати на прв циклус студии на
Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во
учебната 2015/2016 година изнесува 3.000 денари во нето износ.
Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна одлука
со која се утврдуваат бројот и составот на Наставно-научниот и
уметнички совет на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип за зимскиот семестар на учебната 2015/2016 година.
Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип со мнозинство на гласови
донесе одлука за утврдување на пријавените кандидати по објавен
конкурс за избор во звање и тоа:
На распишаниот конкурс за избор на наставник во насловно звање
доцент за наставно-научната област дизајнирање на текстил и облека,
објавен во дневните весници „Дневник“ и „Лајм“ од 10.9.2015 година,
се пријави кандидатката која ги исполнува условите наведени во
Конкурсот и истите се доставуваат до рецензентската комисија, со
обврска да изготви реферат, извештај, заклучок и предлог за избор
во звање и тоа за:
Кандидат д-р Марија Ќертакова
СЕ ФОРМИРА рецензентска комисија за изготвување и поднесување
на писмен реферат за пријавената кандидатка по Конкурсот објавен
на 10.9.2015 година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“
за избор на 1 (еден) наставник во насловен звање доцент за наставнонаучната област дизајнирање на текстил и облека на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Во Рецензентската комисијата се избираат: проф. д-р Катерина
Деспот, вон. проф. од наставно-научните области архитектура и
дизајн - вработена на Ликовна академија – в.д. декан на Ликовната
академија при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, претседател;
доц. м-р Ванѓа Димитријева-Кузманоска, доцент од наставнонаучната област -дизајнирање на текстил и облека, вработена на
Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
член; доц. м-р Јордан Ефремов, доцент од наставно-научните област
- дизајнирање на текстил и облека, вработен на Ликовна академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, член.
Се прифаќа Барањето бр.1005-17/2 од 25.9.2015 година од студентот
Наташа Лефкова со број на индекс 0633 за признавање на испити.
На доц. м-р Јана Јакимовска ѝ се одобрува отсуство од работа во
периодот од 3.11.2015 до 7.11.2015 година поради учество на Саемот
на современа уметност Паратисима, Торино.
Трошоците
за
патувањето (сместувањето и патните трошоци) се на сопствена
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–

сметка.
Се формираат комисии за спроведување на испити и други испитни
активности по предмети за кои се ангажирани стручњаци од пракса
на Ликовната академија при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип за
зимскиот и летниот семестар на учебната 2015/2016 година и тоа:
Зимски семестар
Сликање 1 – I семестар
Сликарска технологија 3 – III семестар
Копирање 1 – VII семестар
Копирање 2 – VII семестар
Комисија
1.Доц м-р Јордан Ефремов, претседател
2.Доц. м-р Јана Јакимовска, член
3.Доц. м-р Ванѓа Димитријева, член
Летен семестар
Сликарска технологија 1 – II семестар
Композиција 1 – II семестар
Сликарска технологија 4 – IV семестар
Ѕидно сликарство – VI семестар
Комисија
1.Доц м-р Јордан Ефремов, претседател
2.Доц. м-р Јана Јакимовска, член
3.Доц. м-р Ванѓа Димитријева, член

Дневен ред на 19-та седница на ННУС одржана на 29.10.2015 год.
- Усвојување на записникот од одржаната 18-та седница на
Наставно-научниот уметнички совет на Ликовната академија од 29.9.2015
година.
1. Донесување Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата
на деканот на Ликовната академија.
2. Разгледување на Правилникот за систематизацијата на работните
места на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип.
3. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката со број 2402-59/4
од 29.9.2015 г. за утврдување на предлог-листа за избор на членови на
Наставно-научниот уметнички совет на Ликовната академија.
4. Донесување Одлука за додавање на предметот Сликарски техники
во студиската 2012/2013 година во III (трети) семестар на насоката
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Класично сликарство.
5. Донесување Одлука за додавање на предметот Социологија на
уметноста на доц. д-р Даниела Јакимова заради електронско
оценување во (петти семестар) на насока: Класично сликарство.
Одлуки донесени на седницата
–– Наставно-научниот уметнички совет на Ликовната академија
едногласно го усвои записникот од 18-та седница на ННУС одржана
на 29.9.2015 година.
–– Во целост се усвојува Годишниот извештај за работа на деканот на
Ликовната академија за учебната 2014/2015 година.
–– Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна одлука
со која се врши дополнување на списокот во Одлуката бр. 2402-59/4
од 29.9.2015 година за утврдување на бројот и составот на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип за зимскиот семестар на учебната 2015/2016
година.
–– Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна одлука на
студиската програма 2012/2013 година во III (трети) семестар на
насоката Класично сликарство за додавање на предметот Сликарски
техники - изборен на доц. м-р Јана Јакимовска.
–– Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна одлука за
додавање на предметот Социологија на уметноста на доц. д-р Даниела
Јакимова заради електронско оценување во (петти семестар) на
насока Класично сликарство.
Дневен ред на 20-та седница на ННУС одржана на 9.12.2015 год:
- Усвојување на записникот од одржаната 19-та седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Ликовната академија од 29.10.2015 година.
1. Донесување Одлука за формирање на Дисциплинска комисија на
Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип.
2. Донесување Одлука за избор на членови во Одборот за соработка
и доверба со јавноста на Ликовната академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
3. Донесување Одлука за именување на претседател и членови на
комисијата за спроведување на тајно гласање за избор на членови од
Ликовната академија во Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип.
4. Донесување Одлука за усвојување на извештајот од спроведеното
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

тајно гласање за избор на членови од Ликовната академија во Сенатот
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за избор на членови од Ликовната академија во
Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за избор на ментори на студиските програми за
Kласично сликарство.
Донесување Одлука за формирање на Комисија за проверка на
постојните учебници од македонски автори кои се користат на
Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Предлог-oдлука за дополнување на член 2 од Предлогодлуката број 2402-59/8 од 29.9.2015 година за признавање на испити
на студентот Наташа Лефкова.
Донесување Одлука за утврдување на потреба за распишување на
конкурс за избор на 1(еден) наставник во насловно звање-насловен
доцент во наставно-научна област Вајање и вајарски техники.
Донесување Одлука за усвојување на елаборат на студиската
програма Применета уметност и дизајн, модул Дизајн на ентериер и
мебел на прв циклус на студии (240 ЕКТС) и модул Пејзажен дизајн
на прв циклус на студии (240 ЕКТС).
Донесување Одлука за усвојување на елаборат на студиската
програма Вајарство (240 ЕКТС), на прв циклус студии.
Донесување Одлука за усвојување на елаборат на студиската
програма Применета уметност и дизајн, модул Пејзажна архитектура
(60 ЕКТС) и модул Дизајн на ентериер (60 ЕКТС), на втор циклус
студии.

Одлуки донесени на седницата
–– Наставно-научниот уметнички совет на Ликовната академија
едногласно го усвои записникот од 19-та седница на ННУС одржана
на 29.10.2015 година.
–– Се формира Дисциплинска комисија на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип, во која се избираат:
•• доц. м-р Јордан Ефремов, наставник на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, претседател;
•• доц. м-р Ванѓа Димитријева, наставник на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член;
•• Александра Илиева, студент од Студентскиот парламент на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна одлука со
која се за членови во Одборот за соработка и доверба со јавноста од
Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се
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••
••
••
––
––

••
––

••
••
––

––

••
••
––
••
••
••
••
––

––
••

избираат, и тоа:
проф. д-р Васка Сандева - наставник на Ликовната академија;
доц. м-р Јана Јакимовска - наставник на Ликовната академија и
Јована Велинова - студент на Ликовната академија.
Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна одлука:
За претседател на Комисијата за спроведување на тајно гласање за
избор на членови од Ликовната академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип во Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип се именува:
Ванчо Павлов
За членови на комисијата за спроведување на тајно гласање за избор
на членови од Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип во Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се
именуваат:
м-р Снежана Бардарова
доц. м-р Јана Јакимовска
Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна одлука за
усвојување на извештајот од спроведеното тајно гласање за избор на
членови од Ликовната академија во Сенатот на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, во целост.
Со непосредно и тајно гласање на членовите на Наставно-научниот и
уметнички совет на Ликовната академија од редот на професорите
на Ликовната академија за членови во Сенатот на Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип се избрани:
вон. проф. д-р Петар Намичев и
вон. проф. д-р Васка Сандева.
За ментори на студиските програми Kласично сликарство на
Ликовната академија се избираат:
за генерација 2012/2013 година- доц. м-р Јана Јакимовска;
за генерација 2013/2014 година – проф. д-р Васка Сандева;
за генерација 2014/2015 година – доц. м-р Јордан Ефремов;
за генерација 2015/2016 година – проф. д-р Петар Намичев.
Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна Одлука
за формирање на комисија за проверка на постојните учебници од
македонски автори кои се користат на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Во комисијата се избираат:
доц. м-р Јордан Ефремов, наставник на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, претседател;
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проф. д-р Васка Сандева, наставник на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, член и
проф. д-р Петар Намичев, наставник на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, член.
Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна Предлогoдлука за дополнување на член 2 од Предлог-одлуката број 2402-59/8
од 29.9.2015 година за признавање на испити на студентот Наташа
Лефкова.
Целосно се признаваат следниве предмети:
Англиски јазик, како Англиски јазик 2, со оценка 9 (девет);
Македонски јазик, како Македонски јазик, со оценка 8 (осум);
Основи на конзервација, како Конзервација, со оценка 9 (девет).
Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип донесе едногласна одлука за
распишување на Конкурс за избор на 1 (еден) наставник во насловно
звање -насловен доцент во наставно-научна област 60704 - Вајање и
вајарски техники.
Одлука за усвојување на Елаборатoт на студиската програма
Применета уметност и дизајн на I (прв) циклус студии:
модул Дизајн на ентериер и мебел во траење од 4 години 240 ЕКТС
со стручен назив со кој се стекнува студентот по завршените студии
на прв циклус – ДИПЛОМИРАН ДИЗАЈНЕР НА ЕНТЕРИЕР И
МЕБЕЛ на студиската програма Применета уметност и дизајн, VI A
според НРК;
модул Пејзажен дизајн во траење од 4 години 240 ЕКТС со стручен
назив со кој се стекнува студентот по завршените студии на прв
циклус – ДИПЛОМИРАН ПЕЈЗАЖЕН ДИЗАЈНЕР на студиската
програма Применета уметност и дизајн, VI A според НРК.
Oдлука за усвојување на Елаборат на студиската програма Вајарство
(240 ЕКТС) на прв циклус студии на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип во траење од 4 години со
стручен назив со кој се стекнува студентот по завршените студии на
прв циклус – ДИПЛОМИРАН ВАЈАР, студиска програма Вајарство
VI А според НРК.
Oдлука за усвојување на Елаборат на студиската програма Применета
уметност и дизајн на II (втор) циклус студии:
модул Пејзажна архитектура во траење од 1 (една) година со 60 ЕКТС
со стручен назив со кој се стекнува студентот по завршените студии
на втор циклус – МАГИСТЕР ПО ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА
на студиската програма Применета уметност и дизајн, VII B според
НРК;
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–– модул Дизајн на ентериер и мебел во траење од 1 (една) година со 60
ЕКТС со стручен назив со кој се стекнува студентот по завршените
студии на втор циклус – МАГИСТЕР ПО ДИЗАЈН НА ЕНТЕРИЕР
И МЕБЕЛ на студиската програма Применета уметност и дизајн, VII
B според НРК.
Дневен ред на 21-та седница на ННУС одржана на 29.12.2015 год.
- Усвојување на записникот од одржаната 20-та седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Ликовната академија од 9.12.2015 година.
1. Донесување Одлука за користење на флексибилно работно време
(ФРВ) на наставниците на Ликовната академија при Универзитетот
„Гоце Делчев” во Штип;
2. Донесување Одлука за утврдување на пријавениoт кандидат м-р
Слободан Милошевски по Конкурсот објавен на 21.12.2015 година
за избор на насловен доцент во наставно-научната област Вајање и
вајарски техники на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
3. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на пријавениот кандидат м-р Слободан Милошевски за избор
во наловен доцент за наставно-научната област Вајање и вајарски
техники по Конкурсот објавен на 21.12.2015 година на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
4. Донесување Одлука за утврдување на пријавениoт кандидат м-р.
Aнгел Коруновски по конкурсот објавен на 21.12.2015 за избор на
насловен доцент во наставно-научната област “Вајање и вајарски
техники” на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип;
5. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на пријавениот кандидат м-р. Aнгел Коруновски за избор во
наловен доцент за наставно-научната област “Вајање и вајарски
техники” по конкурсот објавен на 21.12.2015 на Ликовната академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
6. Донесување Одлука за утврдување на пријавениoт кандидат м-р.
Гордана Хаџи-Николова Малашев по конкурсот објавен на 21.12.2015
за избор на насловен доцент во наставно-научната област “Вајање и
вајарски техники” на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип;
7. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на пријавениот кандидат м-р.Гордана Хаџи-Николова Малашев
за избор во наловен доцент за наставно-научната област “Вајање и
вајарски техники” по конкурсот објавен на 21.12.2015 на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
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Одлуки донесени на седницата
Наставно – научниот уметнички совет на Ликовната академија
едногласно го усвои записникот од 20-та седница одржана на
09.12.2015 година.
По разгледување на барањата за користење на флексибилно
работно време, а согласно Правилникот за стандарди и нормативи
за изведување на високообразовна дејност на УГД, ПРВ.09.11,
Наставно-научнот и уметничкли совет на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип донесе одлука за користење
на флексибилно работно време (ФРВ) на наставниците на Ликовната
академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
На наставникот проф. д-р Катерина Деспот и се одобрува отсуство,
односно користење на флексибилно работно време (ФРВ) во периодот
од 25.01.2016 година до 19.02.2016 година поради подготовка на
проект.
На наставникот проф. д-р Петар Намичев му се одобрува отсуство,
односно користење на флексибилно работно време (ФРВ) во периодот
од 15.01.2016 година до 19.02.2016 година поради подготовка на
проект.
На наставникот проф. д-р Васка Сандева и се одобрува отсуство,
односно користење на флексибилно работно време (ФРВ) во
периодот од 25.01.2016 година до 19.02.2016 година поради научноистражувачка работа (подготовка на проект и тн.).
На наставникот Доц. м-р Јана Јакимовска и се одобрува отсуство,
односно користење на флексибилно работно време (ФРВ) во периодот
од 22.01.2016 година до 19.02.2016 година поради работа на проект.
На наставникот Доц. м-р Јордан Ефремов му се одобрува отсуство,
односно користење на флексибилно работно време (ФРВ) во периодот
од 25.01.2016 година до 19.02.2016 година поради работа на проект.
На наставникот Доц. м-р Ванѓа Димитријева - Кузмановска и се
одобрува отсуство, односно користење на флексибилно работно
време (ФРВ) во периодот од 25.01.2016 година до 19.02.2016 година
поради работа на проект.
Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, донесе едногласна одлука
со која на распишаниот конкурс за избор на 1(еден) наставник во
насловно звање- насловен доцент за наставно-научната област: 60704 - Вајање и вајарски техники на Ликовната aкадемија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип “, објавен во дневните весници
„Нова Македонија “ и „Коха“ од 21.12.2015 година, се пријави еден
кандидат м-р. Слободан Милошевски кој ги исполнува условите
наведени во Конкурсот и истите се доставуваат до рецензентската
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комисија.
Се формира рецензентска комисија за изготвување и поднесување на
писмен реферат за пријавениот кандидат по Конкурсот објавен на
21. декември 2015 година во дневните весници: „Нова Македонија“ и
„Коха“ за избор на 1 (еден) наставник во насловен доцент за наставнонаучната област: “Вајање и вајарски техники “ на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Во Рецензентската комисијата се избираат:
проф. д-р. Никола Смилков, ред. проф. од наставно-научната област:
”60704- Вајање и вајарски техники”, вработен на Факултетот за
образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев “ во Штип, за
претседател;
проф. м-р. Ибрахим Беди, ред. проф. од наставно-научната област:
”60704- Вајање и вајарски техники” - вработен на Факултетот за
ликовни уметности при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”во
Скопје, за член и
проф. д-р. Фехим Хусковиќ, ред. проф. од наставно-научната област:
“60708-Методика на ликовно воспитување” - вработен на Факултетот
за ликовни уметности при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”во
Скопје, за член.
На распишаниот конкурс за избор на 1(еден) наставник во насловно
звање- насловен доцент за наставно-научната област: - 60704 - Вајање
и вајарски техники 1 (еден)
наставник на Ликовната aкадемија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип “, објавен во дневните
весници „Нова Македонија “ и „Коха“ од 21.12.2015 година, се
пријави кандидатот м-р Ангел Коруновски кој ги исполнува условите
наведени во Конкурсот.
Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Деканот проф. д-р. Катерина
Деспот, донесе Одлука број 2402-71/7 од 29.12.2015 година со која
за членови на рецензентска комисија за пријавениот кандидат: м-р
Ангел Коруновски по објавениот конкурс на 21. декември 2015
година во дневните весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор
на 1 (еден) наставник во насловно звање доцент за наставно-научната
област: “Вајање и вајарски техники “, ги избра лицата:
проф. д-р. Никола Смилков, ред. проф. од наставно-научната област:
”60704- Вајање и вајарски техники”, вработен на Факултетот за
образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев “ во Штип, за
претседател;
проф. м-р. Ибрахим Беди, ред. проф. од наставно-научната област:
”60704- Вајање и вајарски техники” - вработен на Факултетот за
ликовни уметности при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”во

723

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

––

––

––

––

––

––

Скопје, за член и
проф. д-р. Фехим Хусковиќ, ред. проф, од наставно-научната област:
“60708-Методика на ликовно воспитување” - вработен на Факултетот
за ликовни уметности при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”во
Скопје, за член.
На распишаниот конкурс за избор на 1(еден) наставник во насловно
звање- насловен доцент за наставно-научната област: - 60704
- Вајање и вајарски техники 1 (еден) наставник на Ликовната
aкадемија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип “, објавен во
дневните весници „Нова Македонија “ и „Коха“ од 21.12.2015 година,
се пријави кандидатот м-р Гордана Хаџи-Николова Малашев кој ги
исполнува условите наведени во Конкурсот.
Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Деканот проф. д-р.
Катерина Деспот, донесе Одлука број 2402-71/9 од 29.12.2015 година
со која за членови на рецензентска комисија за пријавениот кандидат:
м-р Гордана Хаџи-Николов Малашев по објавениот конкурс на 21.
декември 2015 година во дневните весници: „Нова Македонија“ и
„Коха“ за избор на 1 (еден) наставник во насловно звање доцент за
наставно-научната област: “Вајање и вајарски техники “, ги избра
лицата:
проф. д-р. Никола Смилков, ред. проф. од наставно-научната област:
”60704- Вајање и вајарски техники”, вработен на Факултетот за
образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев “ во Штип, за
претседател;
проф. м-р. Ибрахим Беди, ред. проф. од наставно-научната област:
”60704- Вајање и вајарски техники” - вработен на Факултетот за
ликовни уметности при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”во
Скопје, за член и
проф. д-р. Фехим Хусковиќ, ред. проф, од наставно-научната област:
“60708-Методика на ликовно воспитување” - вработен на Факултетот
за ликовни уметности при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”во
Скопје, за член.

Дневен ред на 22-та седница на ННУС одржана на 01.03.2016 год:
- Усвојување на записникот од одржаната 21-та седница на Наставно
-научниот и уметнички совет на Ликовната академија од 29.12.2015 година.
1. Донесување Одлука за посета на изложба “Пикасо” во Скопје од
страна на студентите на Ликовната академија при Универзитет “Гоце
Делчев” - Штип;
2. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлуката со
број 2402-59/3 од 29.09.2015 година за покриеност на наставата на
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Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
во зимски и летен семестар на учебната 2015/2016 на студиската
програма Класично сликарство;
3. Донесување Одлука за потврда на веродостојноста на презентираните
податоци за активности за самоконтрола на автономниот статус на
ФРВ за наставниците на Ликовната академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
––
––
––

––

––

––

––

Одлуки донесени на седницата
Наставно – научниот уметнички совет на Ликовната академија
едногласно го усвои записникот од 21-та седница одржана на
29.12.2015 година.
Се одобрува посета на изложбата “Пикасо” во Скопје од страна
на студентите на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
Посетата на изложбата ќе се реализира на ден 11.03.2016 (петок).
Трошоците за посети на изложбата (превоз) на релација Штип Скопје и Скопје – Штип паѓаат на товар на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
2.СЕ ВРШИ изменување и дополнување на Одлуката со број 240259/3 од 29.09.2015 година за усвојување на табеларниот преглед за
покриеност на наставата на Ликовната академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип во зимски и летен семестар на учебната
2015/2016 година на студиската програма Класично сликарство.
Табеларниот преглед за покриеност на наставата на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во зимски и
летен семестар на учебната 2015/2016 година на студиската програма
Класично сликарство е составен дел на оваа Одлука.
Наставно - научниот и уметнички совет на Ликовната академија
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, донесе едногласна одлука
за потврдување на предлог - Одлуката за веродостојноста на
презентираните податоци за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) на наставниците на Ликовната академија при
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип и усвојување на Извештајот
за веродостојноста на презентираните податоци за користење на
принципот на флексибилно работно време (ФРВ) на наставниците
на Ликовната академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип од
комисијата во состав: декан, продекан и секретар на Академијата.
Составен дел на оваа одлука е предлог - Одлуката и Извештајот
за веродостојност на презентираните податоци за користење на
принципот на флексибилно работно време (ФРВ) на наставниците на
Ликовната академија при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип од
комисијата во состав: декан, продекан и секретар на Академијата.
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Дневен ред на 23-та седница на ННУС одржана на 14.03.2016 год:
- Усвојување на записникот од одржаната 22-та седница на Наставно
-научниот и уметнички совет на Ликовната академија од 01.03.2016 година.
1. Донесување Одлука за утврдување на бројот и составот на Наставно
-научниот и уметнички совет на Ликовната академија за летен
семестар во учебната 2015/2016 година;
2. Донесување Одлука за предлагање на број за запишување на нови
студенти во учебната 2016/2017 година;
3. Донесување Одлука за избор на членови на комисија за самоевалуација
на Ликовната академија;
4. Донесување Одлука за избор на членови на комисија за спроведување
на тајно гласање за избор на членови на комисија за самоевалуација
на Ликовната академија.
Одлуки донесени на седницата
–– Наставно – научниот уметнички совет на Ликовната академија
едногласно го усвои записникот од 22-та седница одржана на
01.03.2016 година.
–– Се утврдува бројот и составот на Наставно-научниот и уметнички
совет на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип за летниот семестар на учебната 2015/2016 година.
–– Списокот за бројот и составот на Наставно-научниот и уметнички
совет на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип за летниот семестар на учебната 2015/2016 година е составен
дел на оваа одлука.
Вонредни професори
1. проф. д-р Катерина Деспот
2. проф. д-р Петар Намичев
3. проф. д-р Васка Сандева
Доценти
1. доц. м-р Јана Јакимовска
2. доц. м-р Јордан Ефремов
3. доц. м-р Ванѓа Димитријева-Кузманоска
Наставници ангажирани од други единици на
Универзитетот
1. вон. проф. д-р Трајче Нацев
2. доц.д-р Трајче Стојанов
3. проф. д-р Никола Смилков
4. доц. д-р Даниела Јакимовска
5. проф. д-р Војо Беловски
Лица избрани во звање насловен доцент
1. доц. м-р Игор Егоров
2. доц. д-р Викторија Егорова
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Претставници од студентите
1. Пецо Пандовски
–– На Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
во учебната 2016/2017 година за запишување на студенти во I (прва)
година на I (прв) циклус на универзитетски (академски) студии, се
предлага следниот број на студенти, и тоа:
На насоката Класично сликарство
1. Редовни студенти
20 студенти
2. Студент - кофинансирање
10 студенти
3. Вкупно
30 студенти
–– За процена на квалитетот на академскиот кадар, студиските програми
и постигнувањата во научноистражувачката дејност на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за периодот
од 2013-2015 година се спроведува систем на самоевалуација.
–– За спроведување на самоевалуацијата на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, се формира комисија за
самоевалуација составена од 5 члена, и тоа:
1. доц.м-р. Јана Јакимовска, наставник ;
2. доц.м-р.Јордан Ефремов, наставник;
3. доц.м-р.Ванѓа Димитриева Кузмановска, наставник;
4. Наташа Лефкова, студент на I студиска година и
5. Анкица Коцева, студент на II студиска година.
–– Мандатот на членовите на комисија за самоевалуација од редот на
наставниците на Ликовната академија трае 4 години, а мандатот на
претставниците на студентите трае 2 години.
–– Тајното гласање за избор на членови на Комисијата за самоевулација
од Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип е
одржано на 14.03.2016 година.
–– Со тајното гласање непосредно раководеше комисија за спроведување
на тајното гласање во состав:
1. Ванчо Павлов, претседател;
2. д-р. Марина Радосављевиќ Бојчева,член и
3. доц. м-р. Јана Јакимовска, член
–– По завршување на гласањето, комисијата пристапи кон утврдување
на резултатите од гласањето во 16 часот.
––
Според важечките гласачки ливчиња, поединечно кандидатите за
членови на Комисијата за самоевулација од Ликовната академија го
добија следниот број на гласови:
1. доц.м-р. Јана Јакимовска, наставник, 7 гласа ;
2. доц.м-р.Јордан Ефремов, наставник, 7 гласа;
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3. доц.м-р.Ванѓа Димитриева Кузмановска, наставник, 4 гласа;
–– Утврдувањето на резултатите од извршениот избор за членови на
Комисијата за самоевулација од редот на наставниците на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип заврши во
16:30 часот.
Дневен ред на 24-та седница на ННУС одржана на 16.03.2016 год:
Усвојување на записникот од одржаната 23-та седница на Наставно
-научниот и уметнички совет на Ликовната академија од 14.03.2016 година.
1. Донесување Одлука за дополнување на одлуката со број 2402-53/4
од 14.03.2016 година за предлагање на број на студенти кои ќе се
запишат во I (прва) година на I (прв) циклус студии на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната
2016/2017 година;
2. Донесување Одлука за избор на м-р Слободан Милошевски за
насловен доцент во наставно-научната област “Вајање и вајарски
техники” на Ликовната академија;
3. Донесување Одлука за одредување на ментори за студиската
програма Применета уметност и дизајн, модул - дизајн на ентериер и
мебел на прв циклус на студии (240 ЕКТС) и модул - пејзажен дизајн
на прв циклус на студии (240 ЕКТС) на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип;
4. Донесување Одлука за определување на универзитетски изборни
наставни предмети за студиските програми на прв циклус на студии
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
5. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за патување во
странство на проф. д-р Васка Сандева;
6. Донесување Одлука за одобрување на отсуство за патување во
странство на проф. д-р Катерина Деспот;
7. Донесување Одлука за дополнување на одлуката број 2402-59/9 од
29.09.2015 година за формирање на Комисии за спроведување на
испити и други испитни активности по предмети за кои се ангажирани
стручњаци од пракса на Ликовната академија при Универзитет
“Гоце Делчев” од Штип за зимскиот и летниот семестар на учебната
2015/2016 година.
Одлуки донесени на седницата
–– Наставно – научниот уметнички совет на Ликовната академија
едногласно го усвои записникот од 23-та седница одржана на
14.03.2016 година.
–– СЕ ВРШИ дополнување на Одлуката со број 2402-53/4 од 14.03.2016
година за предлагање на број на студенти кои ќе се запишат на во I
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(прва) година на I (прв) циклус студии на Ликовната академија при
Универзитетот„Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2016/2017 година.
–– Дополнувањето следува поради додавање на насоката “Вајарство”.
–– Според дополнувањето Одлуката со број 2402-53/4 од 14.03.2016
година, гласи:
–– На Ликовната акадедмија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
во учебната 2016/2017 година за запишување на студенти во I (прва)
година на I (прв) циклус на универзитетски (академски) студии, се
предлага следниот број на студенти, и тоа:
1.
2.
3.

На насоката Класично сликарство
Редовни студенти
Студент - кофинансирање
Вкупно

20 студенти
10 студенти
30 студенти

1.
2.
3.

На насоката Вајарство
Редовни студенти
Студент - кофинансирање
Вкупно

10 студенти
5 студенти
15 студенти

•

•
•
•
•
•
•

M-р СЛОБОДАН МИЛОШЕСКИ, се избира за наставник во
насловно звање насловен доцент на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научнaтa област:
„Вајање и вајарски техники“.
Именуваниот се избира во наведеното звање за време од 5 (пет)
години, сметано од 17. 03. 2016 до 17. 03. 2021 година.
На секој модул од студиската програма Применета уметност и дизајн,
на прв циклус на студии на Ликовната академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип се одередуваат ментори, и тоа:
На студиската програма Применета уметност и дизајн, модул –
дизајн на ентериер и мебел, на прв циклус на студии (240 ЕКТС )за
генерација 2016/2017 се одредува проф. д-р. Катерина Деспот;
На студиската програма Применета уметност и дизајн, модул –
пејзажен дизајн, на прв циклус на студии (240 ЕКТС) за генерација
2016/2017 се одредува проф. д-р. Васка Сандева.
Менторите имаат за задача да:
ги координираат студентите од дадената студиска програма за
студската година;минимум еднаш месечно да организираат состанок
со студентите од дадената студиска програма за студиската година и
да се запознава со проблемите на студентите (процес на студирање,
процес на изведување на вежби, процес на оценување, процес на
изведување на практична настава, сместување и други студентски
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активности);
• еднаш месечно да го информира Наставно - научниот и уметнични
совет на Академијата за сите елементи кои се составен дел на
процесот на студирање на студентите на дадената студиска програма
за студиската година;
• да им помага на студентите во решавањето на нивните тековни
проблеми при студирањето и
• да го следи успехот на студентите во процесот на нивното студирање
до крајот на завршувањето на студиската програма.
• Одлука за опеделување на универзитетски изборни наставни предмети
за студиските програми на прв циклус на студии на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип и тоа :
• Основи на цртање и
• Историја на класично сликарство.
• На проф. д-р Васка Сандева и се одобрува отсуство од работа во
периодот од 12.04.2016 до 15.04.2016 година поради посета на Саемот
за мебел и иновации во Милано и посета на изложба на Том Диксон
• Трошоците за патувањето (сместувањето и патните трошоци) се на
сопствена сметка.
• .На проф. д-р Катерина Деспот и се одобрува отсуство од работа во
периодот од 12.04.2016 до 15.04.2016 година поради посета на Саемот
за мебел и иновации во Милано и посета на изложба на Том Диксон
• Трошоците за патувањето (сместувањето и патните трошоци) се на
сопствена сметка.
• Се врши дополнување на одлуката број 2402-59/9 од 29.09.2015
година за формирање на Комисии за спроведување на испити и други
испитни активности по предмети за кои се ангажирани стручњаци
од пракса на Ликовната академија при Универзитет “Гоце Делчев”
од Штип така што во делот на летен семестар се додаваат следните
предмети:
• Летен семестар
• Сликање 2 – II семестар
Копирање на класични дела од класичното сликарство 1 – VI семестар
Теорија на ликовни уметности – IV семестар
Сликарска технологија 4 - IV семестар
Сликање 2 – II семестар
Композиција 1 – II семестар
Копирање на класични дела од класичното сликарство 3 – VIII
семестар.
Според дополнувањата Одлуката број 2402-59/9 од 29.09.2015 година
гласи:
Зимски семестар
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Сликање 1 – I семестар
Сликарска технологија 3 – III семестар
Копирање 1 – VII семестар
Копирање 2 – VII семестар
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комисија
Доц м-р Јордан Ефремов, претседател
Доц. м-р Јана Јакимовска, член
Доц. м-р Ванѓа Димитријева
Летен семестар
Сликарска технологија 2 – II семестар
Композиција 1 – II семестар
Сликарска технологија 4 – IV семестар
Ѕидно сликарство – VI семестар
Сликање 2 – II семестар
Копирање на класични дела од класичното сликарство 1 – VI семестар
Теорија на ликовни уметности – IV семестар
Сликарска технологија 4 - IV семестар
Сликање 2 – II семестар
Композиција 1 – II семестар
Копирање на класични дела од класичното сликарство 3 – VIII

семестар.

Комисија
1. Доц м-р Јордан Ефремов, претседател
2. Доц. м-р Јана Јакимовска, член
3. Доц. м-р Ванѓа Димитријева
Дневен ред на 25-та седница на ННУС одржана на 26.04.2016 год:
- Усвојување на записникот од одржаната 24-та седница на Наставно
-научниот и уметнички совет на Ликовната академија од 16.03.2016 година.
1. Донесување Одлука за утврдување на професор за реализација
на ликовната практика за студентите на I (прв) циклус студии на
Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
2. Донесување Одлука по барањето за службено отсуство на доц.
м-р Ванѓа Димитријева - Кузманоска во периодот од 06.05.2016 до
13.05.2016 година, поради учество на изложба со традиционални
костими во интернационалната изложба на народни носии,
организирана од меѓународната асоцијација ,,Нику Хаџи”, која ќе се
одржи во Кампулунг, Р. Романија;
3. Донесување Одлука за формирање на конкурсна комисија за
запишување на нови студенти во I (прва) година на I (прв) циклус на
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универзитетски (академски) студии во учебната 2016/2017 година на
Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип;
4. Донесување Одлука за формирање на комисија за проверка на
знаењата и умеењата за пријавените кандидати за запишување во I
(прва) година на I (прв) циклус на универзитетски (академски) студии
во учебната 2016/2017 на Ликовна академија при Универзитетот
“Гоце Делчев“ во Штип.
––
––
––

––

––
––

Одлуки донесени на седницата
Наставно – научниот уметнички совет на Ликовната академија
едногласно го усвои записникот од 24-та седница одржана на
16.03.2016 година.
1. Се ангажира Лариса Бондаренко за изведување на ликовна практика
на Ликовната академија за летен семестар на учебната 2015/2016
година при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
За изведување на ликовната практика, ангажираното лице од точка
1 на оваа Одлука да изготви план и програма со временски период и
место за реализирање на ликовната практика во летниот семестар на
учебната 2015/2016 година.
2. На проф. д-р Ванѓа Димитријева-Кузмановска ѝ се одобрува
отсуство од работа во периодот од 6.5.2016 до 13.5.2016 година поради
учество на изложба со традиционални костими во интернационалната
изложба на народни носии, организирана од меѓународната асоцијација
„Нику Хаџи”, која ќе се одржи во Кампулунг, Р. Романија.
Трошоците за патувањето (сместувањето и патните трошоци) се на
сопствена сметка.
За реализација на конкурсот за запишување во I (прва) година на
I (прв) циклус на универзитетски (академски) студии во учебната
2016/2017 година на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип се формира Конкурсна комисија.
Во комисијата се именуваат:
- проф. д-р Васка Сандева, претседател;
- доц. м-р Ванѓа Димитријева - Кузмановска, член;
- доц. м-р Јордан Ефремов, член.
Од членовите на комисијата се определуваат:
- за прием на документи:
доц. м-р Ванѓа Димитријева – Кузмановска;
доц. м-р Јордан Ефремов.
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- за електронска обработка на податоци:
проф. д-р Васка Сандева.
–– На Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
за пријавените кандидати за запишување во I (прва) година на I (прв)
циклус на универзитетски (академски) студии во учебната 2016/2017
година се врши проверка на знаењата и умеењата.
–– 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 2016/2017 година се формира
комисиja:
Во комисијата се избираат:
- Вајарство:
проф. д-р Никола Смилков, претседател;
проф. д-р Слободан Милошевски, член;
проф. д-р Васка Сандева, член.
- Класично сликарство
доц. м-р Јана Јакимовска, претседател;
доц. м-р Игор Егоров, член;
доц. м-р Јордан Ефремов, член.
Дневен ред на 26-та седница на ННУС одржана на 11.5.2016 год.
-Усвојување на записникот од одржаната 25-та седница на Наставнонаучниот и уметнички совет на Ликовната академија од 26.4.2016 година.
1. Донесување Одлука за покриеност на наставата на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во зимски и
летен семестар за I (прв) циклус на студии во учебната 2016/2017
годинa.
Одлуки донесени на седницата
–– Наставно-научниот уметнички совет на Ликовната академија
едногласно го усвои записникот од 25-тата седница одржана на
26.4.2016 година.
–– 1.Се усвојува табеларниот преглед за покриеност на наставата на
Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во
зимскиот и летниот семестар на учебната 2016/2017 година
–– Табеларниот преглед за покриеност на наставата на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во зимскиот
и летниот семестар на учебната 2016/2017 година е составен дел на
оваа Одлука.
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Дневен ред на 27-та седница на ННУС одржана на 7.6.2016 год:
-Усвојување на записникот од одржаната 26-та седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 11.5.2016 година.
1. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат за студиската
програма Класично сликарство за II циклус на студии.
2. Донесување Одлука за исправка на техничка грешка во електронскиот
систем на студиската програма Класично сликарство на I (прв)
циклус на студии на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ - Штип.
3. Донесување Одлука за користење на флексибилно работно време
(ФРВ) на наставниците на Ликовната академија при Универзитетoт
„Гоце Делчев“ во Штип.
Одлуки донесени на седницата
–– Наставно-научниот уметнички совет на Ликовната академија
едногласно го усвои записникот од 26-taта седница одржана на
11.5.2016 година.
–– Се усвојува Елаборатот за студиската програма Класично сликарство
двогодишни студии со 120 ЕКТС, за II (втор) циклус на студии на
Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Елаборатот за студиската програма Класично сликарство за II циклус
на студии.на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип е составен дел на оваа Одлука.
–– Се врши исправка на техничка грешка во електронскиот систем на
студиската програма Класично сликарство на I (прв) циклус студии
на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип,
така што предметот Керарамика од 5 (петtи) семестар како изборен
предмет се поместува во 8 (осми) семестар како изборен предмет и во
називот на предметот Дигитално сликарство во 6 (шести) семестар
како изборен предмет треба да стои Информатички предмет
(Дигитално сликарство.
–– Во состав на Oдлуката е студиската програма со извршените
исправки.
–– Oдлука за користење на флексибилно работно време (ФРВ) на
наставниците на Ликовната академија при Универзитетoт „Гоце
Делчев“ во Штип.
–– На наставникот проф. д-р Катерина Деспот ѝ се одобрува отсуство,
односно користење на флексибилно работно време (ФРВ) во периодот
од 27.6.2016 до 11.7.2016 и во периодот од 26.7.2016 до 26.8.2016
година.
–– На наставникот проф. д-р Петар Намичев му се одобрува отсуство,
односно користење на флексибилно работно време (ФРВ) во периодот
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––

––

––

––

од 25.6.2016 дo 15.7.2016 и во периодот од 6.8.2016 дo 31.8.2016
година.
На наставникот проф. д-р Васка Сандева ѝ се одобрува отсуство,
односно користење на флексибилно работно време (ФРВ) во периодот
од 27.6.2016 до 11.7.2016 и во периодот од 26.7.2016 до 26.8.2016
година.
На наставникот доц. м-р Јана Јакимовска ѝ се одобрува отсуство,
односно користење на флексибилно работно време (ФРВ) во периодот
од 28.6.2016 до 15.7.2016 и во периодот од 8.8.2016 до 1.09.2016
година.
На наставникот доц. м-р Јордан Ефремов му се одобрува отсуство,
односно користење на флексибилно работно време (ФРВ) во периодот
од 27.6.2016 до 18.7.2016 година и во периодот од 8.8.2016 до 31.8
2016 година.
На наставникот доц. м-р Ванѓа Димитријева - Кузмановска ѝ се
одобрува отсуство, односно користење на флексибилно работно
време (ФРВ) во периодот од 28.6.2016 до 12.7.2016 и во периодот од
1.8.2016 до 31.8.2016 година.

Дневен ред на 28-та седница на ННУС одржана на 5.9.2016 год:
-Усвојување на записникот од одржаната 27 седница на Наставнонаучниот уметнички совет на Ликовната академија од 7.6.2016 година.
1. Донесување Одлука за одобрување на тема за изработка на
дипломски труд на насоката Класично сликарство
2. Одлука за одобрување на пријава за изработка на дипломски труд на
студентот Пецо Пандевски, број на индекс 0618, студиската програма
Класично сликарство 2012/2013 година.
3. Донесување Одлука за измена на Одлука со број 2402-61/3 од
11.5.2016 година, за покриеност на наставата на студиската програма
Класично сликарство на I (прв) циклус на студии на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.
4. Донесување Одлука за утврдување на бројот и составот на
Наставно-научниот и уметнички совет на Ликовната академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за зимскиот семестар на
учебната 2016/2017 година.
5. Донесување Предлог-одлука за префрлување на студентот Симон
Георѓиев од друг универзитет на Ликовна академија.
Одлуки донесени на седницата
–– Наставно-научниот уметнички совет на Ликовната академија
едногласно го усвои записникот од 27-та седница одржана на 7.6.2016
година.
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–– СЕ одобрува тема изработка на дипломскиот труд, под наслов: На раб
на заборав – портрети.
–– За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува: проф.
м-р Игор Николаевич Егоров.
–– СЕ одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на студентот
Пецо Пандевски (архивски број 1005-18/1 од 19.8.2016 година),
со број на индекс 0618, студиска програма 2012/2013 - Класично
сликарство, на тема под наслов „На раб на заборав – портрети“. За
ментор при изработката на дипломскиот труд се определува проф.
м-р Игор Николаевич Егоров.
–– СЕ ВРШИ изменување и дополнување на Одлуката со број 240261/3 од 11.5.2016 година за усвојување на табеларниот преглед за
покриеност на наставата на Ликовната академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип во зимски и летен семестар на учебната
2016/2017 година на студиската програма Класично сликарство.
–– Табеларниот преглед за покриеност на наставата на Ликовната
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во зимски и
летен семестар на учебната 2016/2017 година на студиската програма
Класично сликарство е составен дел на оваа Одлука.
–– Се утврдува бројот и составот на Наставно-научниот и уметнички
совет на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип за зимскиот семестар на учебната 2016/2017 година.
–– Табеларниот преглед за бројот и составот на Наставно-научниот и
уметнички совет на Ликовната академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип за зимскиот семестар на учебната 2016/2017
година е составен дел на оваа Одлука.
–– Се прифаќа Барањето за префрлување бр. 1005-14/1 од 5.9.2016
година и барањето за признавање на испити бр. 1005-17/1 од 5.9.2016
година од Симон Георѓиев, за префрлување од Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ –Скопје, Факултет за ликовни уметности, студиска
програма Графика - Графички дизајн, на насока/студиска програма
Класично сликарство на Ликовната академија при Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип, како редовен студент.
–– Семестарот во кој ќе биде префрлен студентот ќе биде определен
согласно со освоените кредити и одлуката од ректорот.
–– Целосно се признаваат следниве предмети:
АКТ 1, со оценка 7
ГРАФИКА 1, со оценка 8
ГРАФИЧКИ ТЕХНИКИ 1, со оценка 7
ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА НА УМЕТНОСТ 1, со оценкa 8
ЦРТАЊЕ 1, со оценка 7
АКТ 2, со оценка 7
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ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА НА УМЕТНОСТ 2, со оценка 7
ЦРТАЊЕ 2, со оценка 7
ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА НА УМЕТНОСТ З, со оценкa 6
ЦРТАЊЕ З, со оценкa 6
ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА НА УМЕТНОСТ 4, со оценка 7
ЦРТАЊЕ 4, со оценкa 6
ВАЈАЊЕ 1, со оценкa 9
ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ВО Л.У 1, се признава како
ДИГИТАЛНО СЛИКАРСТВО 4, со оценкa 8 			
СЛИКАЊЕ 1, со оценкa 8
СЛИКАЊЕ 2, со оценка 7.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНИТЕ
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014

Вкупно
пријавени

5

7
%

4
57,14

6

ОЦЕНКА
7
8

9

10

0
0,00

2
1
28,57 14,29

0
0,00

0
0,00

ОЦЕНКА
7
8

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014

Вкупно
пријавени

5

6

4
%

1
25,00

1
25,00

0
0,00

0
0,00

Февруарска прва сесија, 2015

Вкупно
пријавени

5

6

80
%

13
16,25

2
2,50

Вкупно
пријавени

5

6

ОЦЕНКА
7
8
7
8,75

9

10

2
50,00

0
0,00

9

10

11
14
33
13,75 17,50 41,25

Февруарска втора сесија, 2015

ОЦЕНКА
7
8

9

10

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
3
42,86

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
3
75,00

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
67
83,75

Не се
јавиле на
испитот

Го
положиле
испитот
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72
%

8
11,11

3
4,17

10
15
26
10
13,89 20,83 36,11 13,89

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени

5

3
%

0
0,00

6

ОЦЕНКА
7
8

9

10

0
0,00

1
2
33,33 66,67

0
0,00

0
0,00

ОЦЕНКА
7
8

Јунска прва испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени

5

6

58
%

1
1,72

2
3,45

1
1,72

9

10

6
14
34
10,34 24,14 58,62

Јунска втора испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени

5

6

62
%

11
17,74

1
1,61

ОЦЕНКА
7
8
6
9,68

9

14
24
22,58 38,71

Августовска испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени

5

5
%

2
40,00

6

ОЦЕНКА
7
8

1
2
20,00 40,00

0
0,00

10
6
9,68

9

10

0
0,00

0
0,00

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015
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Вкупно
пријавени

5

17
%

4
23,53

6

ОЦЕНКА
7
8

9

3
3
5
2
17,65 17,65 29,41 11,76

10
0
0,00

0
0,00

64
88,89

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
3
100,00

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
57
98,28

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
51
82,26

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
3
60,00

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
13
76,47
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Техничка опременост
- Опременост на ателјеата на Академијата-класично сликарство

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Количина
16
4
7
2
2
15

- Опременост на ателјето на насоката Вајарство (Библиотека)

Р.бр.
1.
2.
3.
4.

Вид на опрема
штафелаи за вајарство
штафелаи за сликарство
клупи за цртање
гипсени модели

Количина
5
3
4
6

Просторни услови
- Просторни услови на насоката Класично сликарство
Ликовната академија во просториите на Факултетот за образовни
науки, располага со вкупна површина од 348.50 метри квадратни,во која
се сместени три ателјеа (предавални), ателје од 117 метри квадратни,
ателје(канцеларија) од 55 метри квадратни и аталје(предавална 5) од 117
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. Ликовната
академија располага со свое аталје и во просториите на Универзитетската
библиотека, каде што е сместена насоката Вајарство.
- Просторни услови на насоката Вајарство
Ликовната академија т.е. насоката Вајарство во извештајниот период
е формирана и е отстапен нов простор во просториите на Универзитетска
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библиотека, со вкупна површина од 140 метри квадратни, од кои 130 метри
квадратни метри се во голема просторија за вајање и цртање и посебна
просторија од 10 метри квадратни за вајарски техники.
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, (2016) APPLICATION
OF OPTICAL ILLUSION OF MODERN INTERIOR
AND EXTERIOR. XVII INTERNACIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE, MANAGEMENT AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT, University of forestry,
2. Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2016) APPLICATION OF
CLEAN GEOMETRIZACIJAINDOORS XVII INTERNACIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE,
MANAGEMENT
AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, University of forestry,
3. Vaska Sandeva, Katerina Despot, (2016) INFLUENCE OF
AN ENGLISH ART ON EXTERIOR AND INTERIOR.
XVII INTERNACIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE,
MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
University of forestry,
4. Vaska Sandeva, Katerina Despot, (2016) TUSCANY STYLE
IN INTERIOR AND EXTERIOR XVII INTERNACIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE,
MANAGEMENT
AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, University of forestry,
5. Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2016) APPLICATION OF
INDUSTRIAL DESIGN IN GREEN AREAS Applied Researches
in Technics, Technologies and Education, Faculty of Technics and
Technologies, Trakia University, Vol. 4, No. 1, 2016 ISSN 13148788 (print), 1314-8796 (online)
6. Vaska Sandeva, Katerina Despot, (2016) THE MODERN STYLE
IN INTERIOR AND EXTERIOR DESIGN Applied Researches
in Technics, Technologies and Education Faculty of Technics and
Technologies, Trakia University, Vol. 4, No. 1, 2016 ISSN 13148788 (print), 1314-8796 (online)
7. Despot Katerina Sandeva, Vaska and Sanja Stevceva, (2016)
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DESCRIPTION BOTANICAL PARK IN THE WORLD Applied
Researches in Technics, Technologies and Education, Faculty of
Technics and Technologies, Trakia University, Vol. 4, No. 1, 2016
ISSN 1314-8788 (print), 1314-8796 (online)
8. Vaska Sandeva, Katerina Despot and Dejan Colakov, (2016) ROOF
GARDENS AS LANDSCAPING IN MODERN TIMES. Applied
Researches in Technics, Technologies and Education, Faculty of
Technics and Technologies, Trakia University, Vol. 4, No. 1, 2016
ISSN 1314-8788 (print), 1314-8796 (online)
9. Vaska Sandeva, Katerina Despot, (2016) APPLICATION OF
POST INDUSTRIAL STYLE INTERIOR AND EXTERIOR, XVI
NTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, VSU’2016,
Sofija, Bulgaria, tom1
10. Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2016)
COMPOSER
FORMS INTERIOR AND ЕXTERIOR DESIGN GRAPHIS
LINES, XVI NTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE,
VSU’2016, Sofija, Bulgaria, tom1
11. Vaska Sandeva, Katerina Despot, (2016) CONTEMPORARY
INTERIOR WITH A STRONG ECLECTIC TREND, XVI
NTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, VSU’2016,
Sofija, Bulgaria, tom1
12. Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2016) SIMILARITIES AND
DIFFERENCES BETWEEN DESIGN AND ARTWORK, XVI
NTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, VSU’2016,
Sofija, Bulgaria, tom1		
Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело
на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и
научно и стручно списание – 2 (два) поени
1. Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2016) FRAKTAL ONE
REASON AND BASIS FOR DESIGN, XXV International
Conference for young scientist –South-west university ‘’NEOFIT
RILSKI’’ Blagoevgrad, Bulgaria
2. Vaska Sandeva, Katerina Despot, Dejan Colakov (2016) Role and
place of roof gardens in the composition of landscaping, XXV
International Conference for young scientist –South-west university
‘’NEOFIT RILSKI’’ Blagoevgrad, Bulgaria
3. Vaska Sandeva, Katerina Despot, (2016) SPACE, COMPOSITION,
VERTICAL WALL….,XXV International Conference Management
and quality, FTT-YAMBOL OF TRAKIA UNIVERSITY , Bulgaria
4. Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2016)
AREA AND
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COMPOSITION In ENTERIERNIOT AND EXTERIOR
DESIGN,XXV International Conference Management and quality,
FTT-YAMBOL OF TRAKIA UNIVERSITY, Bulgaria		
Потпишан договор за истражувачко-апликативна соработка во
висина од 1.000 (илјада) евра/година – 1 (еден) поен. За секои
исполнети нови 1.000 (илјада) евра/година се добива нов 1 (еден)
поен за секои 1.000 (илјада) евра
•

Оптимизација на работен простор - ДММ Дрекслмајер
Мануфактуринг Македонија дооел, Индустриска зона
„ТЕЛОТ”, Кавадарци		

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 (2016) ТЕКСТУРАТА
КАКО
СРЕТСТВО
ЗА
ПРЕОРГАНИЗАЦИЈА
НА
ПРОСТОРОТ. ФИЛКО

•

Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2016) АРХИТЕКТОНСКИ
ЗАВЕСИ ВО ПРОСТОР ПРИЧИНА ЗА ДРАМАТИЧНОСТ
ВО ПРОСТОР. ФИЛКО		
- Проф. д-р Васка Сандева

Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без
импакт фактор – 3 (три) поени		
1. Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2016) APPLICATION
OF OPTICAL ILLUSION OF MODERN INTERIOR
AND EXTERIOR. XVII INTERNACIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE, MANAGEMENT AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT, University of forestry,
2. Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2016) APPLICATION OF
CLEAN GEOMETRIZACIJAINDOORS XVII INTERNACIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE,
MANAGEMENT
AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, University of forestry,
3. Vaska Sandeva, Katerina Despot, (2016) INFLUENCE OF
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AN ENGLISH ART ON EXTERIOR AND INTERIOR.
XVII INTERNACIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE,
MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
University of forestry,
4. Vaska Sandeva, Katerina Despot, (2016) TUSCANY STYLE
IN INTERIOR AND EXTERIOR XVII INTERNACIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE,
MANAGEMENT
AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, University of forestry,
5. Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2016) APPLICATION OF
INDUSTRIAL DESIGN IN GREEN AREAS Applied Researches
in Technics, Technologies and Education, Faculty of Technics and
Technologies, Trakia University, Vol. 4, No. 1, 2016 ISSN 13148788 (print), 1314-8796 (online)
6. Vaska Sandeva, Katerina Despot, (2016) THE MODERN STYLE
IN INTERIOR AND EXTERIOR DESIGN Applied Researches
in Technics, Technologies and Education Faculty of Technics and
Technologies, Trakia University, Vol. 4, No. 1, 2016 ISSN 13148788 (print), 1314-8796 (online)
7. Despot Katerina Sandeva, Vaska and Sanja Stevceva, (2016)
DESCRIPTION BOTANICAL PARK IN THE WORLD Applied
Researches in Technics, Technologies and Education, Faculty of
Technics and Technologies, Trakia University, Vol. 4, No. 1, 2016
ISSN 1314-8788 (print), 1314-8796 (online)
8. Vaska Sandeva, Katerina Despot and Dejan Colakov, (2016) ROOF
GARDENS AS LANDSCAPING IN MODERN TIMES. Applied
Researches in Technics, Technologies and Education, Faculty of
Technics and Technologies, Trakia University, Vol. 4, No. 1, 2016
ISSN 1314-8788 (print), 1314-8796 (online)
9. Vaska Sandeva, Katerina Despot, (2016) APPLICATION OF
POST INDUSTRIAL STYLE INTERIOR AND EXTERIOR, XVI
NTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, VSU’2016,
Sofija, Bulgaria, tom1
10. Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2016)
COMPOSER
FORMS INTERIOR AND ЕXTERIOR DESIGN GRAPHIS
LINES, XVI NTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE,
VSU’2016, Sofija, Bulgaria, tom1
11. Vaska Sandeva, Katerina Despot, (2016) CONTEMPORARY
INTERIOR WITH A STRONG ECLECTIC TREND, XVI
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NTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, VSU’2016,
Sofija, Bulgaria, tom1
12. Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2016) SIMILARITIES AND
DIFFERENCES BETWEEN DESIGN AND ARTWORK, XVI
NTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, VSU’2016,
Sofija, Bulgaria, tom1
Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело
на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и
научно и стручно списание – 2 (два) поени 		
1. Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2016) FRAKTAL ONE
REASON AND BASIS FOR DESIGN, XXV International
Conference for young scientist –South-west university ‘’NEOFIT
RILSKI’’ Blagoevgrad, Bulgaria
2. Vaska Sandeva, Katerina Despot, Dejan Colakov (2016) Role and
place of roof gardens in the composition of landscaping, XXV
International Conference for young scientist –South-west university
‘’NEOFIT RILSKI’’ Blagoevgrad, Bulgaria
3. Vaska Sandeva, Katerina Despot, (2016) SPACE, COMPOSITION,
VERTICAL WALL….,XXV International Conference Management
and quality, FTT-YAMBOL OF TRAKIA UNIVERSITY , Bulgaria
4. Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2016)
AREA AND
COMPOSITION In ENTERIERNIOT AND EXTERIOR
DESIGN,XXV International Conference Management and quality,
FTT-YAMBOL OF TRAKIA UNIVERSITY, Bulgaria
Потпишан договор за истражувачко-апликативна соработка во
висина од 1.000 (илјада) евра/година – 1 (еден) поен. За секои
исполнети нови 1.000 (илјада) евра/година се добива нов 1 (еден)
поен за секои 1.000 (илјада) евра 		
• Оптимизација на работен простор - ДММ Дрекслмајер
Мануфактуринг Македонија dооел, Индустриска зона @
ТЕЛОТ”, Кавадарци
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		
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•
•

–
–
–
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–
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Sandeva, Vaska and, Despot Katerina (2016) ТЕКСТУРАТА
КАКО
СРЕДСТВО
ЗА
ПРЕОРГАНИЗАЦИЈА
НА
ПРОСТОРОТ. ФИЛКО
.Despot Katerina and Sandeva, Vaska, (2016) АРХИТЕКТОНСКИ
ЗАВЕСИ ВО ПРОСТОР ПРИЧИНА ЗА ДРАМАТИЧНОСТ
ВО ПРОСТОР. ФИЛКО
- Доц. м-р Јана Јакимовска
Групни изложби:
октомври 2016
Колективна одлука - уметноста и работата, Pop Up Акто фестивал,
КУЦ Текстил, Штип, Македонија
септември 2016
La petite mort, Музеј на Град Скопје, Скопје, Македонија
Изложба на дела од Кичевската ликовна колонија, Куќа на уметноста,
Кнежино, Македонија
август 2016
Хуманитарна групна изложба за настраданите од поплавите на 6
август, Концепт 37, Скопје, Македонија
јуни 2016
Paratissima Skopje, МКЦ, Скопје, Македонија
февруари 2016
ЛИБЕР ТАНГО, Галерија КО-РА, Скопје, Македонија
Значајни претставувања:
Февруари 2016 г.
– Претставување во рамките на Imago Mundi, проект на Лучијано
Бенетон за колекционирање на светската современа ументост,
како дел од 143 македонски уметници претставени во колекцијата
Transfiguring
http://www.imagomundiart.com/artworks/jana-jakimovska- deathportrait
– Претставување во рамките на тековниот конкурс за родово
ангажирана уметност, на веб-страницата на Cultural Gender
Practices Network (како кандидат влезен во потесен избор)
http://www.gendernet.info/local/rodno-angazirana- umjetnost/
Ѕидно сликарство:
Октомври 2016 г.
– Изработка на мурал за време на културно-уметничкиот викенд
Еволуција на сонот, Рузвелтова 44 (внатрешен ѕид).
– Учество во изработка на муралот на тема Индоктринација според
концептот табло на Иван Ивановски, МКЦ задна страна, Скопје
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–

(надворешен ѕид)
мај 2016.
Учество во изработка на мурал, Детска клиника, 5. кат (внатрешни
ѕидови) Скопје, Македонија .

Ликовни колонии:
Јули 2016
–– Учество на Кичевска ликовна колонија, Куќа на уметноста, Кичево,
Македонија.
Награди:
Февруари 2016
–– Победник на Конкурсот на КАС за цртежи/кратки комични стрипови.
Менторство на студентски проекти и учества:
Октомври 2016 г.
–– Раководење на тим од 10 студенти од Класично сликарство во учество
на изработка на панел 2.5 х 5 метри како дел од проектот Колективна
одлука - уметноста и работата во рамки на Акто фестивалот во Штип.
Јуни 2016 г.
–– Еден од менторите на годишната студентска изложба на Ликовна
академија на УГД.
–– Ментор на студентите од Класично сликарство на Ликовна академија
на УГД на учеството во изложбата Паратисима Скопје, Младински
културен центар.
- Доц. м-р Јордан Ефремов
1. 2016 – Скопје (Македонија) Остен интернационално биенале на
цртеж – Osten International Biennial of Drawing - јули 2016 г.
2. 2016 – Кичево - Изложба и учество со дело во каталог од XXIII
Интернационална кичевска ликовна колонија – XXIII International
Kicevo Art Colony. Септември 2016 г.
3. 2016 – Штип – Традицијата и културата обединуваат – Tradition and
culture unit. Меѓународен проект – од 9 до 11 септември 2016 год. Дом на млади Штип.
4. 2016 – Кичево (Македонија) XXIII Интернационална кичевска
ликовна колонија – XXIII International Kicevo Art Colony, 2.7. –
16.7.2016 година.
- Доц. м-р Ванѓа Димитријева-Кузманоска
1. Меѓународна изложба на традиционални влашки носии 6 – 13 мај
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

––
––
––

––
––

2016 година, Мултикултурна асоцијација „Нику Хаџи” Кампулунг,
Романија, доцент Ванѓа Димитријева – Кузманоска.
Изложба на староградски костими, 11 мај 2016 година, Веро –
Скопје, студентите од ТТФ, ментор - доцент м-р Ванѓа ДимитријеваКузманоска.
Хуманитарна детска модна ревија „ПОДАЈ РАКА” спомен куќа
,,Тодор Проески”, 18 декември 2015 година, студентите од ТТФ,
ментор доцент м-р Ванѓа Димитријева-Кузманоска, Универзитет
„Гоце Делчев” - Штип.
Изложба со текстилни дрвца со кириличната азбука, „МОЕТО НОВО
ДРВО МОЈОТ НОВ СВЕТ”, Дом на млади, Штип, 11 ноември 2015
година.
Уредник на весник бр. 4 на основното училиште „Никола Карев” Крушево, април 2016 година, м-р Ванѓа Димитријева-Кузманоска.
Презентација на традиционални влашки носии на одбележувањето на
националниот ден на Власите, хотел „Александар Палас“, Скопје, 21
мај 2016 година.
Изложба со традиционални детски носии „Крушево – Етно град”, 26
јули – 31 август 2016 год., доцент м-р Ванѓа Димитријева-Кузманоска.
Меѓународен проект „Традиционалното културно творештво на
Власите во Р. Македонија со посебен осврт на традиционалните
носии, Штипски регион”, 9-11 септември 2016 година, Дом на млади,
Штип.
- Проф. д-р Петар Намичев
- Објавени трудови
Namicev, Petar and Namiceva, Ekaterina (2016) The main features of the
urban house in Kriva Palanka from the 19th century. Славишки зборник,
3 (3). pp. 127-144. ISSN ISBN 978- 9989 -2970 -2- 1
Namicev Petar,CREATIVITY OF BUILDER MAKSIM KRSTIĆ FROM
REKA AREA, PART OF THE ACTIVITIES OF MIJAKS GROUP OF
BUILDERS,Izgradnja,70, 5-6, 2016, Beograd
Namiceva E, Namicev P, THE INFLUENCE OF ISLAMIC
ARCHITECTURE ON TRADITIONAL WAY OF BUILDING RESIDENTAL
HOUSES FROM 19TH CENTURY IN MACEDONIA, Natural Resources
and Technology, 10 (10), 2016
Namicev P. Namiceva E.,ТРАНСФОРМАЦИЈА НА КУЛТУРНАТА
МЕМОРИЈА ПРЕКУ ТРАДИЦИОНАЛНАТА АРХИТЕКТУРА ВО
МАКЕДОНИЈА, Palimsest, br.1, 2016
Namicev, Petar and Namiceva, Ekaterina (2016) National architecture
in Dojran and dojran region from 19th to the first half of the 20th
century. Patrimonium.MK Periodical for Cultural Heritage - Monuments,
Restoration, Museums -, 9 (14). ISSN 1857- 5811
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Moнографии
–– Namicev, Petar and Namiceva, Ekaterina (2016) Traditional architecture
in Kriva Palanka and Kriva Palanka region from 19th and the early 20th
century. , Skopje.
–– Namicev, Petar (2016) Историја на архитектура, уметност и
урбанизам 1. Goce Delcev University, Stip. ISBN 978-608-244-294-5
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ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ
ВОВЕД
Извештајот за работата на деканот на Факултетот за образовни науки
за периодот од 15 септември 2015 до 15 септември 2016 година претставува
краток преглед на активностите кои се насочени кон остварување на
стратешките цели и задачи на факултетот.
Мисија: Заедницата на критички и рефлективни истражувачи,
со силно изразена желба за учење, за пренесување и за споделување на
наученото носи име Факултет за образовни науки.
Ние сме силна, инспиративна и отворена заедница за сите млади луѓе
– сегашни и идни студенти кои ги обединува желбата за работа со деца од
предучилишна и рана училишна возраст и оние кои сакаат да ја изучуваат
историјата на човекот и доказите за неговото битисување.
Визија: Да создадеме меѓународно препознатлива високообразовна
институција за образование на наставници, воспитувачи, историчари и
археолози преку: реализација на квалитетно образование втемелено на
концепцијата за доживотно учење и научните дострели во педагошката
наука, историјата и археологијата; зајакнување и проширување на
меѓународните партнерства; масивизација на мобилноста на студентите и
на вработените; интернационализација на научно-истражувачката работа.
Активни студиски програми за прв циклус на студии: Одделенска
настава (Штип I I II година и Струмица I година), Предучилишно
воспитување (Штип I I II година и Струмица I година), Историја,
Археологија и Историја со археологија - наставна насока).
Активни студиски програми за втор циклус на 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 на 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 2015/2016 година како
редовно вработени учествуваат 10 редовни професори, 6 вонредни
професори, 9 доценти, 1 магистер на науки (асистент докторанд) и 2
стручњаци од праксата. Вкупно 28 од кои 7 се надворешно ангажирани.
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Декан
Проф. д-р Соња Петровска
Секретар
Марјан Ристов
Технички секретар
Бистра Василева-Ушинова
Избор на декан: Универзитетски сенат на својата 113-та седница
одржана на 15.9.2015 г. ја донесе Одлуката бр. 0201-970/12.за потврдување
на Одлука од ректорот проф. д-р Блажо Боев за избор на декан проф. д-р
Соња Петровска на Факултетот за образовни науки.
Структура - Број на вработени - наставници, соработници,
административен кадар
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Презиме и име
Китанов Блаже
Ставрева Веселинова
Снежана
Алексоски Стеван
Чепреганов Тодор
Петровска Соња
Мирасчиевa Снежана
Петрова Ѓорѓева
Емилија
Николовска Виолета
Јованова Митковска
Снежана
Нацев Трајче
Барбареев Кирил
Попеска Билјана
Стојков Стојко
Сивевска Деспина
Стојанов Трајче
Коцева Даниела
Цацков Оливер
Јосимовска Верица
Китанова Ирена
Делипетров Благој
Рунчева Јадранка
Ристов Марјан

редовен професор
редовен професор

Во
редовен
работен
однос
да
да

редовен професор
редовен професор
редовен професор
редовен професор
редовен професор

да
да
да
да
да

не
не
не
не
не

редовен професор
вонреден професор

да
да

не
не

вонреден професор
вонреден професор
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
вонр. проф.
асистент докторанд
секретар

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не

Звање

Со
договор за
ангажирање
не
не
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

технички секретар

да

не

референт
редовен професор
редовен професор
вонреден професор

да
не
не
не

не
да
да
да

вонреден професор
стручњак од
Николовски Звонимир
практика
стручњак од
Величковски Бранко
практика
Ончевска Марина
доцент

не
не

да
да

не

да

не

да

Василева - Ушинова
Бистра
Цацкова Милена
Панов Митко
Ѓорѓиев Драги
Младеновска Ристовска Катерина
Ангеловски Бошко

Продекан – доц. д-р Деспина Сивевска.
Сенатори – проф. д-р Блажо Китанов и проф. д-р Снежана ЈовановаМитковска.
Катедри, оддели, институт
Носители на наставно-научната дејност на Факултетот за образовни
науки се катедрите за: Педагогија (раководител проф. д-р Емили П.
Ѓорѓева); Дидактика и методика (раководител, проф. д-р Снежана
Мирасчиева) Општествено-хуманистички науки (раководител, проф.
д-р Стеван Алексоски), Одделите за одделенска настава (проф. д-р Соња
Петровска) и предучлишно воспитување (проф. д-р Кирил Барбареев)
и Институтот за историја и археологија (раководител проф д-р Трајче
Нацев).
Тие активно се вклучени во планирањето, организирањето и
реализирањето на наставно-научните активности на факултетот. Во текот
на оваа учебна година Факултетот за образовни науки беше носител на
неколку активности со научен и апликативен карактер:
1. Меѓународна научна конференција „Образованието во 21 век –
состојби и перспективи“, 24-25 септември 2015 г. (дваесет години
високо образование на наставници и воспитувачи).
2. Трибина на тема „Предизвици и перспективи на Македонија од
Букурешкиот договор до денес“ (16 ноември 2015 г.). Говорници:
професори од ФОН и режисерот на филмот „Последниот Македонец
– патот до истребување“, Илија Пиперковски.
3. Научно-стручна трибина „Предизвиците и перспективите на
учителската професија“, 4.11.2015 год. (по повод Светскиот ден на
учителот).
4. Предавање на тема „Образовниот систем во Велика Британија“,
проф. Кејт, Сигрејв, Балкански институт – Оксфорд врски, 27 март
2016 г.
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5. Предавање на тема „Образование на педагошки специјалисти за
предучилишна и раноучилишна возраст“, проф. Белоусова Ала и
проф. Абакумова Ирина, Јужен федерален универзитет, Академија
за психологија и педагогија, Ростов, 22 септември 2016 г.
6. Интерактивна работилница за наставници од одделенска настава,
водител: одд. Наставник Веселка Богдановиќ, ООУ „Кочо Рацин“ –
Битола, 21 декември 2015 г.
7. Одбележување на 70 години учителско образование на македонски
јазик во Штип (во соработка со организацијата на професорите на
Учителската школа „Гоце Делчев“ – Штип). Панел дискусија на
тема: Образованието на учителот и воспитувачот денес.
8. Факултетот за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ –
Штип во соработка со Бирото за развој на образованието веќе втора
година по ред реализира еднодневни семинари за наставниците од
основните училишта во Република Македонија. Оваа година (16 до
30 мај 2016) целта на семинарите беше поуспешна реализација на
одделни теми од наставните програми по предметот Математика за
IV и V одделение, преземени од Меѓународниот центар за наставни
програми (Cambridge International Examination), адаптирани од страна
на Бирото за развој на образованието.
9. Размена на наставен кадар – Еразмус + програма:
–– Проф. Јадранка Половиќ, Висока школа за мултимедијални
комуникациски технологии, ТВ aкадемија, Сплит, Р Хрватска, 28-30
октомври 2015 г.
–– Доц. д-р Виолета Станчева, Педагошкиот факултет при Тракискиот
универзитет, Стара Загора, Бугарија.
Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
Во периодот септември 2015 година – септември 2016 година
на Факултетот за образовни науки одржани се вкупно 20 седници на
Наставно-научниот совет.
ДНЕВЕН РЕД – 81. седница одржана на 21.9.2015 година
1. Донесување Одлука за избор на продекан на Факултетот за образовни
науки.
2. Донесување Одлука за одобрување на печатење на Зборник на
трудови од Меѓународната научна конференција по повод 20 години
Педагошки факултет/Факултет за образовни науки.
Деканот проф. д-р Соња Петровска предложи дополнување на
дневниот ред со уште една точка:
3. Донесување Одлука по Барањето бр. 0801-2/31 од 1.9.2015 година
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од проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска за поднесување
апликација на научноистражувачки проект.
Одлуки
–– Донесување Одлука за избор на доц. д-р Деспина Сивевска за продекан
на Факултетот за образовни науки.
–– Одлука за одобрување на печатење на Зборник на трудови од
Меѓународната научна конференција по повод 20 години Педагошки
факултет/Факултет за образовни науки.
–– Одлука за усвојување на Барањето бр. 0801-2/31 од 1.9.2015 год.
од проф. д-р Снежана Ставрева-Веселиновска за поднесување
апликација на научноистражувачки проект.
ДНЕВЕН РЕД 82. седница одржана на 6.10.2015 година
–– Усвојување на записниците од 75. и 76. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки
1. Донесување Одлука за определување на бројот на членовите на
наставно научниот совет за зимски семестар учебната 2015/2016 на
Факултетот за образовни науки
2. Донесување Одлука за разрешување и избор на нов главен и одговорен
уредник на списанието за теорија и практика „Воспитание“.
3. Донесување Одлука за разрешување и избор на нов главен и одговорен
уредник на Годишниот зборник на трудови.
4. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема за магистерски
труд со наслов „Планирање на педагошко-инструктивна работа,
фактор за ефикасно и ефективно работење на ученичкиот дом“ и
определување на ментор од кандидатот Василка Ѓурчиновска.
5. Донесување Одлука за прифакање на пријава на тема за магистерски
труд со наслов „Воспитната работа на училишниот педагог со децата
во ризик во средните училишта“ и определување на ментор од
кандидатот Наташа Котева.
6. Донесување Одлука по Барање за промена на ментор од Даниела
Арсенова студент на втор циклус студии
7. Донесување Одлука по барање за продолжување на рокот за
студирање од Трајанка Колева студент на втор циклус студии
8. Донесување Одлука по барање за продолжување на рокот за
студирање од Ана Иванова студент на втор циклус студии
9. Донесување Одлука по барање за продолжување на рокот за
студирање од Роза Николова студент на втор циклус студии
10. Донесување Одлука по барање за продолжување на рокот за
студирање од Сања Илиевска студент на втор циклус студии
11. Донесување Одлука по барање за продолжување на рокот за
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

студирање од Мирела Тепра студент на втор циклус студии
Донесување Одлука по барање за продолжување на рокот за
студирање од Александра Атанасовска студент на втор циклус
студии
Донесување Одлука по барање за продолжување на рокот за
студирање од Весна Петрова студент на втор циклус студии
Донесување Одлука по барање за продолжување на рокот за
студирање од Драгана Зафировска студент на втор циклус студии
Донесување Одлука по барање за продолжување на рокот за
студирање од Светлана Петрова студент на втор циклус студии
Донесување Одлука по барање за продолжување на рокот за
студирање од Милица Ристовска Темелковска студент на втор
циклус студии
Донесување Одлука по барање за продолжување на рокот за
студирање од Лидија Гигова студент на втор циклус студии
Донесување Одлука по барање за продолжување на рокот за
студирање од Зорица Малковска студент на втор циклус студии
Донесување Одлука по барање за продолжување на рокот за
студирање од Јована Ступариќ студент на втор циклус студии
Донесување Одлука по барање за промена на ментор од Ристенка
Јовановска студент на втор циклус студии
Донесување Одлука за усвојување на Извештај од комисијата за
оценка од на магистерскиот труд, формирање комисија за одбрана и
определување датум за кандидатот Лилјана Андоновска Димитровска.
Донесување Одлука по барање бр. за добивање на согласност за проф.
д-р Стеван Алексоски од Универзитет „Св. Климент Охридски” –
Битола.
Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
завршен/дипломски труд
Донесување Одлука за усвојување на записник од барања на студенти
на Факултетот за образовни науки

Деканот проф. д-р Соња Петровска предложи дополнување на
дневниот ред со уште една точка:
25. Oдлука за организирање на едукативна посета на Саемот на книгата
во Белград и посета на Учителскиот факултет во Белград, Р. Србија
за вработените на единицата.
Деканот проф. д-р Соња Петровска дополнетиот дневен ред го стави
на гласање и беше изгласан.
Одлуки
1. Одлука за определување на бројот на членовите на Наставн-научниот
совет за зимски семестар учебната 2015/2016 на Факултетот за
образовни науки.
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2. Одлука за разрешување и избор на нов главен и одговорен уредник на
списанието за теорија и практика „Воспитание“.
3. Одлука за разрешување и избор на нов главен и одговорен уредник на
Годишниот зборник на трудови.
4. Одлука за прифаЌање на пријава на тема за магистерски труд со
наслов „Планирање на педагошко-инструктивна работа, фактор за
ефикасно и ефективно работење на ученичкиот дом“ и определување
на ментор од кандидатот Василка Ѓурчиновска.
5. Одлука за прифаЌање на пријава на тема за магистерски труд со
наслов „Воспитната работа на училишниот педагог со децата во ризик
во средните училишта“ и определување на ментор од кандидатот
Наташа Котева.
6. Одлука за усвојување на Барање за промена на ментор од Даниела
Арсенова студент на втор циклус студии.
7. Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање од Трајанка Колева студент на втор циклус студии.
8. Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање од Ана Иванова студент на втор циклус студии.
9. Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање од Роза Николова студент на втор циклус студии.
10. Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање од Сања Илиевска студент на втор циклус студии.
11. Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање од Мирела Тепра студент на втор циклус студии.
12. Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање од Александра Атанасовска студент на втор циклус
студии.
13. Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање од Весна Петрова студент на втор циклус студии.
14. Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање од Драгана Зафировска студент на втор циклус студии.
15. Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање од Светлана Петрова студент на втор циклус студии.
16. Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање од Милица Ристовска Темелковска студент на втор
циклус студии.
17. Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање од Лидија Гигова студент на втор циклус студии.
18. Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање од Зорица Малковска студент на втор циклус студии.
19. Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање од Јована Ступариќ студент на втор циклус студии.
20. Одлука за усвојување на Барање за промена на ментор од Ристенка
Јовановска студент на втор циклус студии.
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21. Одлука за усвојување на Извештај од комисијата за оценка од на
магистерскиот труд, формирање комисија за одбрана и определување
датум за кандидатот Лилјана Андоновска Димитровска.
22. Одлука за усвојување на Барање за добивање на согласност за проф.
д-р Стеван Алексоски од Универзитет „Св. Климент Охридски” –
Битола.
23. Одлука за усвојување на список на ментори и теми за завршен/
дипломски труд.
24. Одлука за усвојување на записник од барања на студенти на
Факултетот за образовни науки.
25. Oдлука за организирање на едукативна посета на саемот на книгата
во Белград и посета на Учителскиот факултет во Белград, Р. Србија
за вработените на единицата.
ДНЕВЕН РЕД од 83. седница одржана 22.10.2015 ГОДИНА
Усвојување на записникот од 77. седница на Наставно- научниот
совет на Факултетот за образовни науки
1. Донесување Одлука за определување на датум за реализација на
педагошки стаж за зимски семестар, учебната 2015/2016 год.
2. Донесување Одлука за започнување на постапка за распишување
Конкурс за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучните области методика, образование на наставници
3. Донесување Одлука за започнување на постапка за распишување
конкурс за избор на еден наставник во насловно звања доцент/
вонреден професор за наставно-научната област Средновековна
археологија: преселба на народите, словенска култура до IX век.
4. Донесување Одлука за усвојување на предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност на Факултетот за образовни науки при
УГД за 2016 год.
5. Донесување Одлука за усвојување на извештај од комисијата за
оценка на специјалистичкиот труд, формирање комисија за одбрана
и определување датум за кандидатот Гонца Запрова Анастасова.
6. Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
завршен/дипломски труд.
7. Донесување Одлука за усвојување на записник од барања на студенти
на прв циклус студии на Факултетот за образовни науки.
Деканот проф. д-р Соња Петровска предложи дополнување на
дневниот ред со уште четири точки:
8. Донесување Одлука за преземање на обврски
9. Донесување Одлука по Барањето бр.1002-81/143 од 1.10.2015 год. од
Орданка Петкоска студент на втор циклус на студии.
10. Донесување Одлука по бр.1002-81/175 од 15.10.2015 год. од
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Христина Миланова студент на втор циклус на студии.
11. Донесување Одлука по Барањето бр.1002-81/177 од 16.10.2015 год.
од Биљана Димковска студент на втор циклус на студии.
Одлуки
1. Одлука за определување на датум за реализација на педагошки стаж
за зимски семестар, учебната 2015/2016 год.
2. Одлука за започнување на постапка за распишување конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно научните области
методика и образование на наставници.
3. Одлука за започнување на постапка за распишување конкурс за избор
на еден наставник во насловно звања доцент/вонреден професор за
наставно научната област средновековна археологија: преселба на
народите, словенска култура до IX век.
4. Одлука за усвојување на предлог-годишен план и програма за
издавачка дејност на Факултетот за образовни науки при УГД за
2016 год.
5. Одлука за усвојување на извештај од комисијата за оценка на
специјалистичкиот труд, формирање комисија за одбрана и
определување датум за кандидатот Гонца Запрова Анастасова.
6. Одлука за усвојување на список на ментори и теми за завршен/
дипломски труд.
7. Одлука за усвојување на записник од барања на студенти на прв
циклус студии на Факултетот за образовни науки.
8. Одлука за преземање на обврски.
9. Одлука за усвојување на барањето бр.1002-81/143 од 1.10.2015
год. од Орданка Петкоска студент на втор циклус на студи за
продолжување на студиите
10. Одлука за усвојување набр.1002-81/175 од 15.10.2015 год. од Христина
Миланова студент на втор циклус на студии за продолжување на
студиите.
11. Одлука за усвојување на барањето бр.1002-81/177 од 16.10.2015
год. од Биљана Димковска студент на втор циклус на студии за
продолжување на студиите.
ДНЕВЕН РЕД од 84. седница одржана 3.11.2015 година
1. Донесување Oдлука за Усвојување на годишен извештај за работа
на деканот на Факултетот за образовни науки за учебната 2014/2015
год.
2. Донесување заклучок за Правилник за внатрешната организација,
Правилникот за систематизација на работните места и
Организационата структура на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип.
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Одлуки
–– Oдлука за Усвојување на годишен извештај за работа на деканот на
Факултетот за образовни науки за учебната 2014/2015 год.
–– Заклучок за Правилник за внатрешната организација, Правилникот
за систематизација на работните места и Организационата структура
на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
ДНЕВЕН РЕД од 85. седница одржана 11.11.2015 ГОДИНА
–– Усвојување на записникот од 78. седница на Факултетот за образовни
науки.
1. Донесување Oдлука за формирање на Комисија за реализација
на испитите по предметите на студиската програма Историја и
археологија за учебната 2015/2016 год. зимски и летен семестар
(стручњак од практиката д-р Звонимир Николовски).
2. Донесување Одлука за покренување на постапка за
распишување на конкурс за избор на еден наставник во сите
звања за научноистражувачко подрачје хуманистички науки,
научноистражувачко поле археологија, научноистражувачка област
историја на археологијата и праисториска археологија.
3. Донесување Одлука по иницијатива за формирање на Катедра за
историја и археологија на Факултетот за образовни науки.
4. Донесување Одлука за усвојување на Правилник за измена и
дополнување на Правилникот за внатрешните односи и работењето
на Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“Штип (Гласник бр. 24, ноември 2012 год.).
5. Донесување Одлука за запишување на пријавени кандидати по
Конкурсот за запишување на втор циклус студии на студиските
програми на единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во
учебната 2015-2016 година.
6. Донесување Одлука за издавање и печатење на Зборник на трудови
од Трибина одржана по повод 5 октомври, Светскиот ден на учителот.
7. Донесување Одлука за одобрување на парични средства за покривање
на патните трошоци за Веселка Богдановиќ.
8. Донесување Одлука за продолжување на студии од Ристенка
Јовановска студент на втор циклус студии.
9. Донесување Одлука за продолжување на студии од Фани Ристова
студент на втор циклус студии.
10. Донесување Одлука за формирање на Комисија за оценка на
магистерскиот труд на кандидатот Александара Атанасовска.
11. Донесување Одлука за прифаќање на пријава на тема на магистерски
труд со наслов „Детската радиодрама“ и определување на ментор од
кандидатот Даниела Ангелова.
12. Донесување Одлука за формирање на Комисија за оценка на
магистерскиот труд на кандидатот Васил Малковски.
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13. Донесување Одлука по барање за погрешно уплатени средства од
Катерина Ивановска студент на втор циклус на студии.
14. Донесување Одлука за верификација на список на ментори и теми
за дипломски труд/ завршен испит за учебната 2015/2016 год.
15. Донесување Одлука за усвојување на записник по барања од студенти
на прв циклус студии.
––
––

––
––
––

––
––
––
––
––
––
––
––
––

Одлуки
Oдлука за формирање на Комисија за реализација на испитите
по предметите на студиската програма Историја и археологија за
учебната 2015/2016 год. зимски и летен семестар.
Одлука за покренување на постапка за распишување на конкурс
за избор на еден наставник во сите звања за научноистражувачко
подрачје хуманистички науки, научноистражувачко поле
археологија, научноистражувачка област историја на археологијата
и праисториска археологија.
Одлука по иницијатива за формирање на Катедра за историја и
археологија на Факултетот за образовни науки.
Одлука за усвојување на Правилник за измена и дополнување на
Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот за
образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип.
Одлука за запишување на пријавени кандидати по Конкурсот за
запишување на втор циклус студии на студиските програми на
единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во учебната
2015-2016 година.
Одлука за издавање и печатење на Зборник на трудови од Трибина
одржана по повод 5 октомври, Светскиот ден на учителот.
Одлука за одобрување на парични средства за покривање на патните
трошоци за Веселка Богдановиќ.
Предлог-мислење за Барањето бр. 1002-30/219 од 30.10.2015 година
од Ристенка Јовановска за продолжување на студии на втор циклус
студии.
Одлука за продолжување на студии од Фани Ристова студент на
втор циклус студии.
Донесување Одлука за формирање на Комисија за оценка за
магистерскиот труд на кандидатот Александара Атанасовска.
Одлука за формирање на Комисија за оценка на магистерскиот труд
на кандидатот Васил Малковски.
Предлог-мислење по Барање за погрешно уплатени средства од
Катерина Ивановска студент на втор циклус на студии.
Одлука за верификација на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2015/2016 год.
Одлука за усвојување на записник по барања од студенти на прв
циклус студии.
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1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

ДНЕВЕН РЕД 86. седница одржана 17.11.2015 година
Донесување Oдлука за утврдување на пријавените кандидати по
објавен Конкурс од 4.11.2015 год. за избор на еден наставник во
сите звања за наставно научните области методика и образование на
наставници.
Донесување Одлука за формирање на рецензентски комисија за
избор еден наставник во сите звања за наставно-научните области
методика и образование на наставници.
Донесување Одлука по Барање за продолжување на рокот на
студирање на кандидатот Татјана Кокотова студент на втор циклус
на студии.
Донесување Одлука по Барање за продолжување на рокот на
студирање на кандидатот Данка Станковска студент на втор циклус
на студии.
Донесување Одлука по Барање за продолжување на рокот на
студирање на кандидатот Силвана Арсова студент на втор циклус
на студии.
Деканот проф. д-р Соња Петровска дневен ред го дополни со уште
две точки и тоа:
Одлука за одобрување на издавање и печатење на Зборникот на
трудови 2013/2014.
Одлука за одобрување на издавање и печатење на Зборникот на
трудови 2014/2015.

Одлуки
–– Oдлука за утврдување на пријавените кандидати по објавен Конкурс
од 4.11.2015 год. за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучните области методика и образование на наставници.
–– Одлука за формирање на рецензентски комисија за избор еден
наставник во сите звања за наставно научните области методика и
образование на наставници.
–– Одлука по Барање за продолжување на рокот на студирање на
кандидатот Татјана Кокотова студент на втор циклус на студии.
–– Одлука по Барање за продолжување на рокот на студирање на
кандидатот Данка Станковска студент на втор циклус на студии.
–– Одлука по Барање за продолжување на рокот на студирање на
кандидатот Силвана Арсова студент на втор циклус на студии.
–– Одлука за одобрување на издавање и печатење на Зборникот на
трудови за учебната 2013/2014 год.
–– Одлука за одобрување на издавање и печатење на Зборникот на
трудови за учебната 2014/2015 год.
ДНЕВЕН РЕД седница 87. одржана 3.12.2015 година
–– Усвојување на записникот од 79. седница одржана на ден 19.8.2015
год.
1. Донесување Oдлука за утврдување на пријавените кандидати по
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

објавен Конкурс од 21.11.2015 год. за избор на еден наставник во
сите звања за наставно научните области историја на археологијата и
праисториска археологија.
Донесување Одлука за формирање на рецензентски комисија за
избор еден наставник во сите звања за наставно научните области
историја на археологијата и праисториска археологија.
Донесување Одлука по Барање за продолжување на рокот за
студирање од Виолета Арсовска студент на втор циклус студии.
Донесување Одлука по Барање за продолжување на рокот за
студирање од Александра Ѓорѓијевска студент на втор циклус студии.
Донесување Одлука по Барање за продолжување на рокот за
студирање од Зорица Ѓорѓиевска студент на втор циклус студии.
Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерскиот труд на кандидатот Татјана Кокотова студент на втор
циклус на студии.
Донесување Одлука за покренување на иницијатива за организирање
на Хуманитарна акција на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
за донирање на детски играчки од страна на вработените на
Универзитетот и граѓаните на општина Штип и нивна распределба на
деца од социјално загрозени семејства.
Донесување Одлука за формирање на работна група за изготвување
на елаборат за основање на Детска градинка/Детски центар на
Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“
– Штип.
Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми
задипломски/завршен испит за учебната 2015/2016 год.

Деканот проф. д-р Соња Петровска дневен ред го дополни со уште
една точка.
10. Донесување Одлука за формирање Комисија за оценка на
магистерскиот труд под наслов: „Наставникот – менаџер во
креирањето на еколошката култура кај учениците во основното
образование преку изучување на содржини со еколошка тематика
на часови по англиски и француски јазик“ на кандидатот Трајанка
Апостолова.
Одлуки
–– Oдлука за утврдување на пријавените кандидати по објавен
Конкурс од 21.11.2015 год. за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научните области Историја на археологијата и
Праисториска археологија.
–– Одлука за формирање на рецензентски комисија за избор еден
наставник во сите звања за наставно научните области историја на
археологијата и праисториска археологија.
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–– Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање од Виолета Арсовска студент на втор циклус студии.
–– Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање од Александра Ѓорѓијевска студент на втор циклус студии.
–– Одлука за усвојување на Барање за продолжување на рокот за
студирање од Зорица Ѓорѓиевска студент на втор циклус студии.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд
на кандидатот Татјана Кокотова студент на втор циклус на студии.
–– Одлука за покренување на иницијатива за организирање на
Хуманитарна акција на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
за донирање на детски играчки од страна на вработените на
Универзитетот и граѓаните на Општина Штип и нивна распределба
на деца од социјално загрозени семејства.
–– Одлука за формирање на работна група за изготвување на елаборат
за основање на Детска градинка/Детски центар на Факултетот за
образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски/
завршен испит за учебната 2015/2016 год.
–– Одлука за формирање Комисија за оценка на магистерскиот труд
под наслов „Наставникот – менаџер во креирањето на еколошката
култура кај учениците во основното образование преку изучување на
содржини со еколошка тематика на часови по англиски и француски
јазик“ на кандидатот Трајанка Апопстолова.
ДНЕВЕН РЕД 88. седница одржана 16.12.2015 година
–– Усвојување на записникот од 80. седница одржана на ден 2.9.2015
год.
1. Донесување Oдлука за избор на д-р Кирил Барбареев во наставнонаучно звање вонреден професор за наставно-научните области
методика и образование на наставници.
2. Донесување Одлука за покренување на постапка за распишување
на Конкурс за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучните области 60202 Класична археологија: грчка и римска
култура; римска провинциска култура и 60210 Друго (Теорија на
археологијата).
3. 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
2015/2016 год.
4. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлуката за
ангажирање на наставничкиот кадар во зимски/летен семестар
2015/2016 год.
5. Донесување Одлука за усвојување на пријава на тема за
специјалистички труд со наслов „Улогата на наставникот во
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6.

7.

8.

9.

остварувањето на воспитната функција на училиштето во современи
услови на живеење“ и определување на ментор.
Донесување Одлука за усвојување на извештај од рецензентска
комисија, формирање комисија за одбрана и определување на датум
за одбрана на магистерскиот труд со наслов „Менаџирање со Фондот
на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и негова
функционална поставеност од 1990 година до денес“ од кандидат
Васил Малковски.
Донесување Одлука за усвојување на извештај од рецензентска
комисија, формирање комисија за одбрана и определување на датум
за одбрана на магистерскиот труд со наслов „Наставникот - лидер во
современото училиште“, од кандидат Александра Атанасовска.
Деканот проф. д-р Соња Петровска дневен ред го дополни со уште
две точки и тоа:
Донесување Одлука по Барање бр.1005-11/1 од 16.12.2015 г. од
студентот Розета Самарџиска, со индекс бр.141009, ѝсе дозволува
да го повтори завршното оценување по предметот Историја на
уметност.
Донесување Предлог-одлука за одобрување на трошоци за патување.

Одлуки
–– Oдлука за избор на д-р Кирил Барбареев во наставно-научно звање
вонреден професор за наставно-научните области методика и
образование на наставници.
–– Одлука за покренување на постапка за распишување на Конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно научните области
60202 Класична археологија: грчка и римска култура; римска
провинциска култура и 60210 Друго (Теорија на археологијата).
–– 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 2015/2016 год.
–– Одлука за измена и дополнување на Одлуката за ангажирање на
наставниот кадар во зимски/летен семестар 2015/2016 год.
–– Одлука за усвојување на пријава на тема за специјалистички труд
со наслов „Улогата на наставникот во остварувањето на воспитната
функција на училиштето во современи услови на живеење“ и
определување на ментор.
–– Одлука за усвојување на извештај од рецензентска комисија,
формирање комисија за одбрана и определување на датум за
одбрана на магистерскиот труд со наслов „Менаџирање со Фондот
на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и негова
функционална поставеност од 1990 година до денес“ од кандидат
Васил Малковски.
–– Одлука за усвојување на извештај од рецензентска комисија,
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формирање комисија за одбрана и определување на датум за одбрана
на магистерскиот труд со наслов „Наставникот - лидер во современото
училиште“ од кандидат Александра Атанасовска.
–– Донесување Одлука по Барање бр.1005-11/1 од 16.12.2015 г. од
студентот Розета Самарџиска со индекс бр.141009, ѝ се дозволува
да го повтори завршното оценување по предметот Историја на
уметност.
–– Донесување Предлог-одлука за одобрување на трошоци за патување.
ДНЕВЕН РЕД 89. седница одржана 30.12.2015 година
–– Усвојување на записникот од 81. седница одржана на ден 21.9.2015
год.
–– Усвојување на записникот од 82. седница одржана на ден 6.10.2015 год.
1. Донесување Одлука за покренување на постапка за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научните области 64 000
Македонистика, 64 010 Општа лингвистика.
2. Донесување Одлука за прифаќање на донација на книги и списанија.
3. Донесување Одлука за преземање на обврски за учебната 2015/2016
год.
4. Донесување Одлука за усвојување на извештај од реценцентската
комисија, формирање комисија за одбрана и определување на
датум за одбрана на магистерскиот труд со наслов „Училишната
организациска клима, фактор за развој на современото училиште“ од
кандидатот Татјана Кокотова.
5. Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски/завршен испит за учебната 2015/2016 год.
6. Донесување Одлука за усвојување на записник од студенти од прв
циклус студии.
Одлуки
–– Одлука за покренување на постапка за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научните области македонистика и општа
лингвистика.
–– Одлука за прифаќање на донација на книги и списанија.
–– Одлука за преземање на обврски за учебната 2015/2016 год.
–– Одлука за усвојување на извештај од рецензентската комисија,
формирање комисија за одбрана и определување на датум за одбрана
на магистерскиот труд со наслов „Училишната организациска клима,
фактор за развој на современото училиште“ од кандидатот Татјана
Кокотова.
–– Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски/
завршен испит за учебната 2015/2016 год.
–– Одлука за усвојување на записник бр. 1605-333/1 од 30.12.2015 год
од студенти од прв циклус студии.
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ДНЕВЕН РЕД 90. седница одржана 21.1.2016 година
1. Донесување Одлука за избор на д-р Ирена Китанова во наставнонаучно звање доцент за наставно-научните области методика и
образование на наставници. (Рефератот е објавен во Билтен бр. 160
од 15.12.2015 год.)
Одлуки
–– Одлука за избор на д-р Ирена Китанова во наставно-научно звање
доцент за наставно-научните области методика и образование на
наставници.
ДНЕВЕН РЕД 91. седница одржана 3.2.2016 година
–– Усвојување на записникот од 83. седница одржана на ден 22.10.2015
год.
8. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор на еден наставник во сите звање за наставнонаучните области македонистика и општа лингвистика (Конкурсот е
објавен 15.1.2016 год. во дневните весници Коха и Нова Македонија).
9. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите во звање за наставно-научните области
македонистика и општа лингвистика.
10. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен
Конкурс за избор на еден наставник сите звања за наставно-научните
области Класична археологија: грчка и римска култура; римска
провинциска култура и Теорија на археологијата (Конкурсот е објавен
21.12.2015 год. во дневните весници Коха и Нова Македонија).
11. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на еден наставник во сите звање за наставно-научните области
класична археологија: грчка и римска култура; римска провинциска
култура и теорија на археологијата.
12. Донесување Одлука за определување на бројот на членови на
наставно-научниот совет на Факултетот за образовни науки, за летен
семестар, учебната 2015/2016 год.
13. Донесување Одлука за потврдување на веродостојноста на
презентираните податоци (2015 год.) за користење на принципот на
флексибилно работно време (ФРВ) од наставниците на Факултетот
за образовни науки за календарската 2016 год.
14. 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.
15. Донесување Одлука за формирање на работни групи за изработка на
елаборати за студиски програми на прв циклус студии.
16. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/1 од 2.2.2016 год. за
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17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

отсуство од проф. д-р Кирил Барбареев.
Донесување Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на
наставничкиот кадар за прв циклус студии за учебната 2015/2016 год.
Донесување Одлука за преземање на обврски од проф. д-р Блаже
Китанов.
Донесување Одлука за преземање на обврски од проф. д-р Ленче
Милошева.
Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски труд /завршен испит за учебната 2015/2016 г.
Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти
од прв циклус студии.
Деканот проф. д-р Соња Петровска дневен ред го дополни со уште 2
точки и тоа:
Донесување Одлука по Барање за одобрување на отсуство бр.08012/2 од 2.2.2016 год. за проф. д-р Никола Смилков.
Донесување Одлука за ангажирање на наставник од Факултетот
за образовни науки за учебната 2015/2016 година на трет циклус докторски студии.

Одлуки
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научните области
македонистика и општа лингвистика.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на
еден наставник во сите во звање за наставно-научните области
македонистика и општа лингвистика.
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати по објавен Конкурс
за избор на еден наставник сите звања за наставно-научните области
класична археологија: грчка и римска култура; римска провинциска
култура и теорија на археологијата.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на еден
наставник во сите звање за наставно-научните области класична
археологија: грчка и римска култура; римска провинциска култура и
теорија на археологијата
–– Одлука за определување на бројот на членови на Наставно-научниот
совет на Факултетот за образовни науки, за летен семестар, во
учебната 2015/2016 год.
–– Одлука за потврдување на веродостојноста на презентираните
податоци (2015 год.) за користење на принципот на флексибилно
работно време (ФРВ) од наставниците на Факултетот за образовни
науки за календарската 2016 год.
–– Одлука за запишување на пријавени кандидати на програмата за
стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошкопсихолошка и методска подготовка, во летен семестар, во учебната
2015/2016 год.
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–– Одлука за формирање на работни групи за изработка на елаборати за
студиски програми на прв циклус студии.
–– Одлука за усвојување на Барање бр. 0801-2/1 од 2.2.2016 год. за
отсуство од проф. д-р Кирил Барбареев.
–– Одлука за измена и дополнување на ангажираноста на наставничкиот
кадар за прв циклус студии за учебната 2015/2016 год.
–– Одлука за преземање на обврски од проф. д-р Блаже Китанов.
–– Одлука за преземање на обврски од проф. д-р Ленче Милошева.
–– Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти
од прв циклус студии.
ДНЕВЕН РЕД 92. седница одржана на 3.2.2016 година
–– Усвојување на записникот од 84. седница одржана на ден 3.11.2015 год.
–– Усвојување на записникот од 85. седница одржана на ден 11.11.2015
год.
–– Усвојување на записникот од 86. седница одржана на ден 17.11.2015
год.
–– Усвојување на записникот од 87. седница одржана на ден 3.12.2015 год.
–– Усвојување на записникот од 88. седница одржана на ден 16.12.2015
год.
–– Усвојување на записникот од 89. седница одржана на ден 30.12.2015
год.
–– Усвојување на записникот од 90. седница одржана на ден 21.1.2016 год.
–– Усвојување на записникот од 91. седница одржана на ден 3.2.2016 год.
1. Донесување Одлука за ставање вон сила на Одлуката за измена
и дополнување на Одлуката бр.1602-156/14 од 27.5.2015 год.за
ангажирaноста на наставниот кадар на Факултетот за образовни
науки во зимскиот/летниот семестар учебната 2015/2016 година за
прв циклус на универзитетски академски студии.
2. Донесување Одлука за ангажирање на стручњак од практиката за
студиската програма Археологија за учебната 2015/2016 год., летен
семестар
3. Донесување Одлука за определување на датум за реализација на
педагошки стаж за учебната 2015/2016 год., летен семестар.
4. Донесување Одлука за усвојување на извештајот на комисијата за
оценка на магистерскиот труд, и определување на датум за одбрана
на трудот на кандидатот Трајанка Апостолова.
5. Донесување Одлука за утврдување на список на ментори и теми за
дипломски труд/завршен испит за учебната 2015/2016 год.
6. Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти
на прв циклус студии.
Одлуки
–– Одлука за ставање вон сила на одлуката за измена и дополнување
на Одлуката бр.1602-156/14 од 27.5.2015 год.за ангажирaноста на
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––
––
––
––
––

наставниот кадар на Факултетот за образовни науки во зимскиот/
летниот семестар учебната 2015/2016 година за прв циклус на
универзитетски академски студии.
Одлука за ангажирање на стручњак од практиката за студиската
програма Археологија за учебната 2015/2016 год., летен семестар.
Одлука за определување на датум за реализација на педагошки стаж
за учебната 2015/2016 год., летен семестар.
Одлука за усвојување на извештајот на комисијата за оценка на
магистерскиот труд и определување на датум за одбрана на трудот на
кандидатот Трајанка Апостолова.
Одлука за утврдување на список на ментори и теми за дипломски
труд/завршен испит за учебната 2015/2016 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти на прв
циклус студии.

ДНЕВЕН РЕД 93. седница одржана 8.3.2016 година
–– Усвојување на записникот од 92. седница одржана на ден 1.3.2016 год.
1. 1.Донесување Предлог-одлука за избор на д-р Виолета Николовска
во наставно-научно звање редовен професор за наставно-научната
области македонистика и општа лингвистика (Конкурсот е објавен
на 15.1.2016 година во дневниците весници „Нова Македонија“ и
„Коха“).
2. 2.Донесување Одлука за преземање на обврски по предметот Извори
и историографија за историјата на Македонија во средниот век за
студиската програма по археологија (сите генерации).
3. 3.Донесување Одлука за исправка на техничка грешка на Одлука бр.
1602-226/17 од 2.9.2015 г. на студент Љубица Трајкова за промена на
статус.
4. 4.Донесување Одлука за утврдување на список на ментори и теми за
дипломски/завршен испит за учебната 2015/2016 год.
Деканот проф. д-р Соња Петровска дневниот ред го дополни со уште
четири точки:
5. Донесување Одлука за бројот на студенти кои се запишуваат во прва
година на прв циклус универзитетски академски/стручни студии за
учебната 2016/2017 год. на Факултетот за образовни науки.
6. Донесување Одлука за формирање на работнa групи за изработка
на елаборати за студиските програми на втор циклус студии на
Факултетот за образовни науки.
7. Донесување Одлука за определување на универзитетски изборни
наставни предмети за студиските програми на прв циклус студии на
Универзитет„ Гоце Делчев“ – Штип.
8. Донесување Одлука за покренување на иницијатива за избор на член
од редот на студентите во Одборот за соработка и доверба со јавноста
на Факултетот за образовни науки.
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Одлуки
–– Предлог-одлука за избор на д-р Виолета Николовска во наставнонаучно звање Редовен професор за наставно научната области
македонистика и општа лингвистика.
–– Одлука за преземање на обврски по предметот Извори и
историографија за историјата на Македонија во средниот век за
студиската програма по археологија и историја.
–– Одлука за исправка на техничка грешка на одлука бр. 1602-226/17 од
2.9 2015 на студент Љубица Трајкова за промена на статус.
–– Одлука за утврдување на список на ментори и теми за дипломски/
завршен испит за учебната 2015/2016 год.
–– Одлука за бројот на студенти кои се запишуваат во прва година на
прв циклус универзитетски академски/стручни студии за учебната
2016/2017 год. на Факултетот за образовни науки.
–– Одлука за формирање на работна група за изработка на елаборати
за студиските програми на втор циклус студии на Факултетот за
образовни науки.
–– Одлука за определување на универзитетски изборни наставни
предмети за студиските програми на прв циклус студии на Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за покренување на иницијатива за избор на член од редот
на студентите во Одборот за соработка и доверба со јавноста на
Факултетот за образовни науки.
ДНЕВЕН РЕД 94. седница 22.3.2016 година
–– Усвојување на записникот од 93. седница одржана на ден 8.3.2016
год.
1. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската
програма Одделенска настава на прв циклус студии.
2. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската
програма Предучилишно воспитување на прв циклус студии.
3. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската
програма Педагогија на прв циклус студии.
4. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската
програма Историја на прв циклус студии.
5. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската
програма Историја - наставна насока на прв циклус студии.
6. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската
програма Археологија на прв циклус студии.
Одлуки
–– Одлука за акредитација на студиската програма Одделенска настава
на прв циклус универзитетски академски студии на Факултетот за
образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип.
–– Одлука за акредитација на студиската програма Предучилишно
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––
––
––
––

воспитување на прв циклус универзитетски академски студии на
Факултетот за образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Одлука за акредитација на студиската програма Педагогија на
прв циклус универзитетски академски студии на Факултетот за
образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
Одлука за акредитација на студиската програма Историја на
прв циклус универзитетски академски студии на Факултетот за
образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
Одлука за акредитација на студиската програма Историја наставна
на прв циклус универзитетски академски студии на Факултетот за
образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.
Одлука за акредитација на студиската програма Археологија на
прв циклус универзитетски академски студии на Факултетот за
образовни науки при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

ДНЕВЕН РЕД 95. седница 13.4.2016 година
–– Усвојување на записникот од 94. седница одржана на ден 22.3.2016
год.
1. Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
тајно гласања за избор на членови на комисија за спроведување на
самоевалуација.
2. Донесување Одлука за формирање на комисија за спроведување на
самоевалуација на Факултетот за образовни науки, за периодот од
2013-2015.
3. Донесување Одлука за формирање на студентска театарска група при
Факултетот за образовни науки.
4. Донесување Одлука за избор на член од редот на студентите во Одборот
за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за образовни науки
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
5. Донесување Одлука за формирање комисија за спроведување на
испитот по предметот Средновековна археологија на студиската
програма Археологија за учебната 2015/2016 год.
6. Донесување Одлука за одобрување на средства за лекторирање
на трудовите на македонски јазик во Зборникот од одржаната
Меѓународна научна конференција „Образованието во XXI век –
состојби и перспективи“.
7. Донесување Одлука по пријава на тема за специјалистички труд и
одредување на ментор од кандидатот Добрила Петроска.
8. Донесување Одлука по пријава на тема за магистерски труд и
одредување на ментор од кандидатот Даниела Ангелкова.
9. Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор
циклус студии од Ристенка Јовановска за учебната 2013/2014.
10. Донесување Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор
циклус студии од Ристенка Јовановска 2014/2015.
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11. Донесување Одлука по Барање за издавање на скрипта од доц. д-р
Стојко Стојков.
12. Донесување Одлука по Барање за формирање на рецензентска
комисија за издавање на скрипта од доц. д-р Стојко Стојков.
13. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/8 од 11.4.2016 год.од
проф.д-р Соња Петровска.
14. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/10 од 11.4.2016 год. од
доц.д-р Билјана Попеска.
15. Донесување Препорака по Барање бр. 0801-2/6 од 29.3.2016 год. од
Кукушев Пане.
16. Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски труд/завршен испит за учебната 2015/2016 год.
17. Донесување Одлука за усвојување на записник по Барање на студенти
од прв циклус студии.
18. Информација за истражувањата од областа на издавачката дејност во
РМ – Државен завод за статистика.
Одлуки
–– Одлука за формирање на комисија за спроведување на тајно гласања
за избор на членови на комисија за спроведување на самоевалуација.
–– Одлука за формирање на комисија за спроведување на самоевалуација
на Факултетот за образовни науки, за периодот од 2013-2015.
–– Одлука за формирање на студентска театарска група при Факултетот
за образовни науки.
–– Одлука за избор на член од редот на студентите во Одборот за
соработка и доверба со јавноста на Факултетот за образовни науки
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за формирање комисија за спроведување на испитот по
предметот Средновековна археологија на студиската програма
Археологија за учебната 2015/2016 год.
–– Одлука за одобрување на средства за лекторирање на трудовите на
македонски јазик во Зборникот од одржаната Меѓународна научна
конференција „Образованието во XXI век – состојби и перспективи“
–– Одлука за усвојување на пријава на тема за специјалистички труд и
одредување на ментор од кандидатот Добрила Петроска.
–– Одлука за усвојување на пријава на тема за магистерски труд и
одредување на ментор од кандидатот Даниела Ангелкова.
–– Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус
студии од Ристенка Јовановска за учебната 2013/2014.
–– Одлука за продолжување на рокот за студирање на втор циклус
студии од Ристенка Јовановска 2014/2015.
–– Одлука за усвојување на Барање за издавање на е-скрипта со наслов
„Византија во вториот милениум (Византија II дел, 1000-1453)“ од
доц. д-р Стојко Стојков.
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–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за издавање на
е-скрипта со наслов „Византија во вториот милениум (Византија II
дел, 1000-1453)“ од доц. д-р Стојко Стојков.
–– Одлука за усвојување на Барањето бр. 0801-2/8 од 11.4.2016 год.
за оправдано платено отсуство на проф. д-р Соња Петровска и ас.
докторанд Јадранка Рунчева.
–– Одлука за усвојување на Барањето бр. 0801-2/10 од 11.4.2016 год. за
оправдано платено отсуство на доц. д-р Билјана Попеска.
–– Препорака по Барање бр. 0801-2/6 од 29.3.2016 год. од Кукушев
Пане.
–– Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/завршен испит за учебната 2015/2016 год.
–– Одлука за усвојување на записник по Барање на студенти од прв
циклус студии.
–– Одлука за одобрување на средства за лекторирање на апстракти на
странски јазик во Зборникот од одржаната Меѓународна научна
конференција „Образованието во XXI век – состојби и перспективи“.
ДНЕВЕН РЕД 96. седница одржана 26.4.2016 година
–– Усвојување на записникот од 95. седница одржана на ден 13.4.2016
год.
1. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/11 од 22.4.2016 год. на
група студенти од студиската програма Историја со археологија
наставна насока.
Одлуки
–– Одлука не се усвојува Барањето бр.0801-2/11 од 22.4.2016 год. на
група студенти од студиската програма Историја со археологија –
наставна насока (2012/2013).
ДНЕВЕН РЕД 97. седница одржана 5.5.2016 година
–– Усвојување на записникот од одржаната 96. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 26.4.2016
година.
1. Донесување Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар и
соработниците на Факултетот за образовни науки на прв циклус
студии за зимски/летен семестар за учебната 2016/2017 година.
2. 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 2016/2017 година на Факултетот за
образовни науки за I, II, III уписен рок.
3. Донесување Одлука за формирање на комисија за проверка на
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психофизичките способности (интервју).
4. Донесување Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на
Факултетот за образовни науки на втор циклус студии за зимски/
летен за учебната 2016/2017 година.
5. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-02/12 до 4.5.2016 год. од
секретар Марјан Ристов.
6. Донесување Одлука за усвојување на пријава на тема за магистерски
труд и определување на ментор од студентот Лидија Гигова.
7. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
специјалистички труд на студентот Митко Коцев.
8. Донесување Предлог-мислење по Барање бр.1002-29/47 од 11.4.2016
год. за враќање на погрешно уплатени средства на втор циклус студии
од студентот Митко Коцев.
9. Донесување Одлука по Барање бр. 1502-60/2 од 15.4.2014 год. за
признавање на испити од студентот Добрила Петроска.
10. Донесување Одлука за усвојување на пријава на тема за
специјалистички труд и определување на ментор од студентот
Виолета Петкова.
11. Донесување Одлука за исправка на техничка грешка на студиските
програми по Историја и археологија, во осми семестар.
12. Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2015/2016 год.
13. Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти
од прв циклус на студии.
Деканот проф. д-р Соња Петровска предложениот дневен ред го
дополни со уште една точка:
14. Донесување Одлука за покренување на иницијатива за прифаќање
на кандидатурата на проф. д-р Тодор Чепреганов за доделување на
државната награда „11 Октомври“.
––
––

––
––
––

Одлуки
Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар и соработниците
на Факултетот за образовни науки на прв циклус студии за зимски/
летен семестар за учебната 2016/2017 година.
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 2016/2017 година на Факултетот за образовни науки за I,
II, III уписен рок.
Одлука за формирање на комисија за проверка на психофизичките
способности (интервју).
Одлука за ангажираност на наставниот кадар на Факултетот за
образовни науки на втор циклус студии за зимски/летен за учебната
2016/2017 година.
Одлука за усвојување на Барање за одобрување на финансиски
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––
––
––
––
––
––
––

средства бр. 0801-02/12 до 4.5.2016 год. од секретар Марјан Ристов.
Одлука за усвојување на пријава на тема за магистерски труд и
определување на ментор од студентот Лидија Гигова.
Предлог-мислење за усвојување на Барање бр.1002-29/47 од 11.4.2016
год. за враќање на погрешно уплатени средства на втор циклус студии
од студентот Митко Коцев.
Одлука за усвојување на пријава на тема за специјалистички труд и
определување на ментор од студентот Виолета Петкова.
Одлука за исправка на техничка грешка на студиските програми
2012/2013 по Историја и археологија, во осми семестар.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2015/2016 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус на студии.
Донесување Одлука за покренување на иницијатива за прифаќање
на кандидатурата на проф. д-р Тодор Чепреганов за доделување на
државната награда „11 Октомври“.

ДНЕВЕН РЕД 98. седница одржана 2.6.2016 ГОДИНА
–– Усвојување на записникот од одржаната 97-та седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 5.5.2016 г.
1. Донесување Одлука за избор на д-р Љубен Тевдовски во наставнонаучно звање доцент за наставно-научните области класична
археологија: грчка и римска култура; римска провинциска култура и
теорија на археологијата.
2. Донесување Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на
Факултетот за образовни науки на трет циклус студии за зимски/
летен семестар за учебната 2016/2017 година.
3. Донесување Одлука за ангажирање на доц. д-р Даниела Коцева на
трет циклус студии за предметот Религиски системи (УГД – изборен
предмет).
4. Донесување Одлука за усвојување на иницијатива за предвремен
избор на доц. д-р Рабије Мурати, Филозофски факултет (Катедра по
педагогија) при Државниот универзитет во Тетово, Р. Македонија, во
наставно-научно звање вонреден професор.
5. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
специјалистичкиот труд на кандидатот Митко Коцев.
6. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерскиот труд на кандидатот Ристенка Јовановска.
7. Донесување Одлука по барање бр. 1002-82/28 од 20.4.2016 год. од
Емилија Јанева, студент на втор циклус на студии за продолжување
на рокот на студирање во учебната 2015/2016 год.
8. Донесување Одлука по Барање бр. 1002-82/29 од Кристина
Попадинова студент на втор циклус студии за продолжување на
рокот на студирање во учебната 2015/2016 год.
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9. Донесување Одлука по Барање бр. 1607-123/1 од 31.5.2016 год. од
Националната установа за управување со археолошкиот локалитет
Стоби – Градско.
10. Донесување Одлука по Барање бр. 1607-121/1 од 31.5.2016 год. од
ЈНУ Институт за национална историја.
11. Донесување Одлука за одржување на 4-та научно-стручна трибина со
наслов „Предизвиците и перспективите на учителската професија по
повод 5 октомври“ - денот на учителот.
12. Донесување Одлука за печатење и издавање на Зборник на
трудови од 4-та научно-стручна трибина со наслов „Предизвиците
и перспективите на учителската професија по повод 5 октомври“ денот на учителот.
13. Донесување Одлука за преземање на обврски Одделенска настава
Струмица 2009/2010, Физичко и здравствено образование со
методика 2 од проф. д-р Душан Тодоровски
14. Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2015/2016 год.
15. Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти
од прв циклус на студии.
Одлуки
–– Одлука за избор на д-р Љубен Тевдовски во наставно-научно
звање доцент за наставно-научните области класична археологија:
грчка и римска култура; римска провинциска култура и теорија на
археологијата.
–– Одлука за ангажираност на наставничкиот кадар на Факултетот за
образовни науки на трет циклус студии за зимски/летен семестар за
учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за ангажирање на доц. д-р Даниела Коцева на трет циклус
студии за предметот религиски системи.
–– Одлука за усвојување на иницијатива за предвремен избор на доц. д-р
Рабије Мурати во наставно-научно звање вонреден професор.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистичкиот
труд на кандидатот Митко Коцев.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд
на кандидатот Ристенка Јовановска.
–– Одлука за усвојување на Барањето бр. 1002-82/28 од 20.4.2016 год.
од Емилија Јанева студент на втор циклус на студии за продолжување
на рокот на студирање во учебната 2015/2016 год.
–– Одлука за усвојување на Барање бр. 1607-123/1 од 31.5.2016 год. од
Националната установа за управување со археолошкиот локалитет
Стоби – Градско.
–– Одлука за усвојување на Барање бр. 1607-121/1 од 31.5.2016 год. од
ЈНУ Институт за национална историја.
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–– Одлука за одржување на 4-та научно-стручна трибина со наслов
„Предизвиците и перспективите на учителската професија по повод
5 октомври“ - денот на учителот.
–– Одлука за печатење и издавање на Зборник на трудови од 4-та
научно-стручна трибина со наслов „Предизвиците и перспективите
на учителската професија по повод 5 октомври“ - денот на учителот.
–– Одлука за преземање на обврски.
–– Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2015/2016 год.
–– Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус на студии.
ДНЕВЕН РЕД 99. седница одржана 21.6.2016 ГОДИНА
–– Усвојување на записникот од одржаната 98. седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 2.6.2016 г.
1. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската
програма на втор циклус студии Образовни политики.
2. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската
програма на втор циклус студии Педагогија.
3. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската
програма на втор циклус студии Методика.
4. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската
програма на втор циклус студии Образование на наставници.
5. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската
програма на втор циклус студии Средновековна историја – Византија
и Балканот во средниот век.
6. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската
програма на втор циклус студии Историја на Македонија – македонско
национално движење.
7. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската
програма на втор циклус студии Историја на Македонија – македонска
воена историја.
8. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот за студиската
програма на втор циклус студии Историја на дипломатијата.
9. 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 универзитетски
академски студии за учебната 2016/2017 година на Факултетот за
образовни науки за I,II,III уписен рок во Струмица.
10. Донесување Одлука за формирање на комисија за проверка на
психофизичките способности (интервју) во Струмица
11. Донесување Одлука за определување на универзитетски изборни
предмети за втор циклус студии.
12. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерскиот труд за Јована Ступариќ.
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13. Донесување Одлука за усвојување на извештајот од комисија за
оценка на специјалистичкиот труд и определување на дата за одбрана
на кандидатот Митко Коцев.
14. Донесување Одлука по Барање бр. 0801 -2/14 од 16.6.2016 год. од
доц. д-р Билјана Попеска.
15. Донесување Одлука за усвојување на пријава за наслов на тема од
кандидатот Гордана Трајановска и определување на ментор.
16. Донесување Одлука за усвојување на пријава за наслов на тема од
кандидатот Бети Јовановска и определување на ментор.
17. Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2015/2016 год.
18. Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти
од прв циклус на студии.
Деканот проф. д-р Соња Петровска предложениот дневен ред го
дополни со уште три точки:
19. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот на студиската
програма Античка археологија на втор циклус универзитетски
академски студии – магистерски студии.
20. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот на студиската
програма Средновековна археологија на втор циклус универзитетски
академски студии – магистерски студии.
21. Донесување Одлука по Барање бр. 1002-73/1 од 20.6.2016 год. за
промена на ментор за изработка на магистерскиот труд од кандидатот
Верица Ташева.
Одлуки
–– Одлука за усвојување на елаборатот за студиската програма на втор
циклус студии Образовни политики.
–– Одлука за усвојување на елаборатот за студиската програма на втор
циклус студии Педагогија.
–– Одлука за усвојување на елаборатот за студиската програма на втор
циклус студии Методика.
–– Одлука за усвојување на елаборатот за студиската програма на втор
циклус студии Образование на наставници.
–– Одлука за усвојување на елаборатот за студиската програма на втор
циклус студии Средновековна историја – Византија и Балканот во
средниот век.
–– Одлука за усвојување на елаборатот за студиската програма на втор
циклус студии Историја на Македонија – македонско национално
движење.
–– Одлука за усвојување на елаборатот за студиската програма на втор
циклус студии Историја на Македонија – македонска воена историја.
–– Одлука за усвојување на елаборатот за студиската програма на втор
циклус студии Историја на дипломатијата.
–– Одлука за формирање на конкурсна комисија за прием на документи и
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електронска обработка на податоци за запишување на нови студенти
во прва година на прв циклус на универзитетски академски студии за
учебната 2016/2017 година на Факултетот за образовни науки за I,
II, III уписен рок.
Одлука за формирање на комисија за проверка на психофизичките
способности (интервју) во Струмица.
Одлука за определување на универзитетски изборни предмети за
втор циклус студии.
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот труд
за Јована Ступариќ.
Одлука за усвојување на извештајот од комисија за оценка на
специјалистичкиот труд и определување на дата за одбрана на
кандидатот Митко Коцев.
Одлука за усвојување на Барање бр. 0801 -2/14 од 16.6.2016 год. за
мирување на работниот однос во периодот од една (1) година од доц.
д-р Билјана Попеска.
Одлука за усвојување на пријава за наслов на тема од кандидатот
Гордана Трајановска и определување на ментор.
Одлука за усвојување на пријава за наслов на тема од кандидатот
Бети Јовановска и определување на ментор.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2015/2016 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус на студии.
Одлука за усвојување на елаборатот на студиската програма
Античка археологија на втор циклус универзитетски академски
студии – магистерски студии.
Одлука за усвојување на елаборатот на студиската програма
Средновековна археологија на втор циклус универзитетски
академски студии – магистерски студии.
Одлука за усвојување на Барање бр. 1002-73/1 од 20.6.2016 год. за
промена на ментор за изработка на магистерскиот труд од кандидатот
Верица Ташева.
ДНЕВЕН РЕД 100. седница одржана 30.8.2016 ГОДИНА
Усвојување на записникот од одржаната 99-та седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 21.6.2016 г.
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 зимски семестар, учебната
2016/2017 год.
Донесување Одлука за усвојување на извештајот од комисија за
оценка на магистерскиот труд, формирање комисија за одбрана и
определување на датум за одбрана на кандидатот Ристенка Јовановска.

Годишен извештај

3. Донесување Одлука за усвојување на извештајот од комисија за
оценка на магистерскиот труд, формирање комисија за одбрана и
определување на датум за одбрана на кандидатот Јована Ступариќ.
4. Донесување Одлука за формирање комисија за оценка на
магистерскиот труд на кандидатот Верица Ташева.
5. Донесување Одлука за преземање на обврски од доц. д-р Билјана
Попеска за учебната 2016/2017 год.
6. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/15 од 16.8.2016 год. од
проф. д-р Никола Смилков.
7. Донесување Одлука за определување на бројот на членови на
Наставно-научниот совет на Факултетот за образовни науки за
зимски семестар, учебната 2016/2017 год.
8. Донесување Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр. 1602116/5 од 5.5.2016 год. за ангажираност на наставничкиот кадар и
соработниците во зимскиот/летниот семестар во учебната 2016/2017
година, на прв циклус на универзитетски академски студии.
9. Донесување Одлука за ангажирање на стручњаци од практиката на
Факултетот за образовни науки за учебната 2016/2017 год.
10. Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2015/2016 год.
11. Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти
од прв циклус на студии.
Деканот проф. д-р Соња Петровска предложениот дневен ред го
дополни со уште шест точки:
12. Донесување Одлука по Барањето бр. 1002-82/57 од 23.8.2016 година
од Милица Ристовска-Темелковска за продолжување на рокот за
завршување на студиите од втор циклус
13. Донесување Одлука по Барањето бр. 1002-82/57 од 23.8.2016 година
од Кристина Попадинова за продолжување на рокот за завршување
на студиите од втор циклус.
14. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерскиот труд, под наслов „Планирање на педагошкоинструктивната работа, фактор за ефикасно и ефективно работење
на ученичкиот дом“ на кандидатот Василка Ѓурчиновска.
15. Донесување Одлука за усвојување на елаборатот на студиската
програма Македонија во антиката на втор циклус универзитетски
академски студии - магистерски студии.
16. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/16 од 29.8.2016 год. од
проф. д-р Никола Смилков за одобрување на средства.
17. Донесување Одлука по Барање бр. 0801-2/17 од 30.8.2016 год. доц.
д-р Љубен Тевдовски за одобрува оправдано платено отсуство.
Одлуки
–– 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 зимски семестар, учебната 2016/2017 год.
Одлука за усвојување на извештајот од комисија за оценка на
магистерскиот труд, формирање комисија за одбрана и определување
на датум за одбрана на кандидатот Јована Ступариќ.
Одлука за формирање комисија за оценка на магистерскиот труд на
кандидатот Верица Ташева.
Одлука за преземање на обврски од доц. д-р Билјана Попеска за
учебната 2016/2017 год.
Одлука за усвојување на Барањето бр. 0801-2/15 од 16.8.2016 год. од
проф. д-р Никола Смилков.
Одлука за определување на бројот на членови на Наставно-научниот
совет на Факултетот за образовни науки за зимски семестар, учебната
2016/2017 год.
Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр. 1602-116/5 од
5.5.2016 год. за ангажираност на наставничкиот кадар и соработниците
во зимскиот/летниот семестар во учебната 2016/2017 година, на прв
циклус на универзитетски академски студии.
Одлука за ангажирање на стручњаци од практиката на Факултетот за
образовни науки за учебната 2016/2017 год.
Одлука за усвојување на список на ментори и теми за дипломски
труд/ завршен испит за учебната 2015/2016 год.
Одлука за усвојување на записник по барања на студенти од прв
циклус на студии.
Одлука за усвојување на Барањето бр. 1002-82/57 од 23.8.2016
година од Милица Ристовска Темелковска за продолжување на рокот
за завршување на студиите од втор циклус.
Одлука за усвојување на Барањето бр. 1002-82/57 од 23.8.2016 година
од Кристина Попадинова за продолжување на рокот за завршување
на студиите од втор циклус.
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерскиот
труд, под наслов „Планирање на педагошко-инструктивната работа,
фактор за ефикасно и ефективно работење на ученичкиот дом“ на
кандидатот Василка Ѓурчиновска.
Одлука за усвојување на елаборатот на студиската програма
Македонија во антиката на втор циклус универзитетски академски
студии - магистерски студии.
Одлука за усвојување на Барањето бр. 0801-2/16 од 29.8.2016 год. од
проф. д-р Никола Смилков за одобрување на средства.
Одлука по Барање бр. 0801-2/17 од 30.8.2016 год. доц. д-р Љубен
Тевдовски за одобрува оправдано платено отсуство.

Годишен извештај

––
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ДНЕВЕН РЕД 101. седница одржана на 15.9.2016 год.
Усвојување на записникот од одржаната 100-та седница на Наставнонаучниот совет на Факултетот за образовни науки од 30.8.2016 г.
Донесување Одлука за запишување на пријавени кандидати на
програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување
на педагошко- психолошка и методска подготовка, во зимски
семестар, учебната 2016/2017 год.
Донесување Одлука за формирање комисија за оценка на
магистерскиот труд на кандидатот Верица Ташева.
Донесување Одлука за формирање комисија за оценка на
магистерскиот труд на кандидатот Радица Арсовска.
Донесување Одлука за усвојување на рецензијата за е-скрипта со
наслов „Византија во вториот милениум (Византија II дел, 10001453)“ од авторот доц. д-р Стојко Стојков (рецензијата е објавена во
Билтен од 1.7.2016 год.).
Донесување Одлука за усвојување на список на ментори и теми за
дипломски труд/ завршен испит за учебната 2016/2017 год.
Донесување Одлука за усвојување на записник по барања на студенти
од прв циклус на студии.
Деканот проф. д-р Соња Петровска предложениот дневен ред го
дополни со уште три точки:
Донесување Одлука за усвојување на извештајот на комисијата за
оценка на магистерскиот труд на кандидатот Ристенка Јовановска и
определување на датум за одбрана.
Донесување Одлука за покренување постапка за распишување
на Конкурс за избор на еден асистент-докторад за научна област
психопедагогија.
Донесување Предлог-одлука за одобрување (резервација) на хотелско
сметување.
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНИТЕ
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2015
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9
57

26
20
5
4
2
45,61 35,09 8,77 7,02
3,51
Декемвриска (дополнителна) сесија, 2015
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9
79

35
34
3
7
0
44,30 43,04 3,80 8,86
0,00
Февруарска прва сесија,2016
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9
346

90
57
51
65
38
26,01 16,47 14,74 18,79 10,98
Февруарска втора испитна сесија, 2016
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9
437

159
89
76
48
34
36,38 20,37 17,39 10,98 7,78
Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2016
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9
138

50
36
28
14
6
36,23 26,09 20,29 10,14 4,35
Јунска прва испитна сесија, 2016
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9
347
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82
56
45
48
23,63 16,14 12,97 13,83

49
14,12

10
0
0,00
10
0
0,00
10
45
13,01
10
31
7,09
10
4
2,90
10
67
19,31

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
31
54,39

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
44
55,70

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
256
73,99

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
278
63,62

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
88
63,77

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
265
76,37

Годишен извештај

Јунска втора испитна сесија, 2016
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8

9

396

177
67
45
45
32
44,70 16,92 11,36 11,36 8,08
Августовска испитна сесија, 2016
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9

10
30
7,58
10

188

110
37
20
10
7
4
58,51 19,68 10,64 5,32
3,72
2,13
Септемвриска (дополнителна) испитна сесија, 2016
Вкупно
ОЦЕНКА
пријавени
5
6
7
8
9
10
99

45
32
14
7
45,45 32,32 14,14 7,07

Техничка опременост
амфитеатри на факултетот
Р.бр.

на

0
0,00

1
1,01

лаборатории,

Вид на опрема

1

Предавална 1 (тапацирани столови)
Предавална 1 (маси уградни компјутерски)

3

Предавална 2 (стол со маса)

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Предавална 2 (биро)
Предавална 2 (компјутер)
Предавална 2 (клавир)
Предавална 3 (тапацирани столови)
Предавална 3 (маси компјутерски)
Предавална 3 (куќишта)
Предавална 3 (екрани)
Предавална 5 (фиксни столови)
Предавална 5 (маси фиксни)
Предавална 5 (тапацирани столови)

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
219
55,30

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
78
41,49

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
54
54,55

предавални

или

Количина
87
84
24
1
1
1
63
57
58
57
104
37
5
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14
15
16
17
18
19
20
21
22

Предавална 6 (школски столчиња)

22

Предавална 6 (клупи)

11

Предавална 6 (тапациран стол)

1

Предавална 7 (школски столчиња)

22

Предавална 7 (клупи)

10

Предавална 7 (тапациран стол)

1

Предавална 8 (школски столчиња)

18

Предавална 8 (клупи)

9

Предавална 8 (тапациран стол)

1

Просторни услови
Реновирање, адаптација и санација на просториите
Комплетно обелување на целиот објект.
Издавачка дејност - Книги и учебници

Автор
Блаже Китанов
Трајче Нацев
Трајче Нацев
Стојко Стојков

Наслов
Во сенката на јаворот
Водич низ археолошката
поставка на Завод и музеј
Штип
Градот Баргала

Византија во вториот
милениум
(Византија II дел, 1000-1453),
скрипта

Издавач и година
2 Август, Штип, 2015
НУ Завод за заштита на
спомениците на културата и
музеј Штип 2016
Министерство за култура на
РМ, Скопје 2016
УГД Штип, 2016

Зборник на трудови (2015), Меѓународна научна конференција
„Образованието во 21 век – состојби и перспективи (24-24 септември,
2015), Универзитет „Гоце Делчев“, факултет за образовни науки,
Штип.
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Годишен извештај

Научноистражувачка работа (проекти)

Име и презиме Наслов на проектот Позиција (главен
истражувач,
учесник и
експерт)
Стеван
„Унапредување
Раководител и
Алексоски
и заштита на
координатор на
биодиверзитетот на проектот
локалните загрозени
видови во општина
Радовиш“
Виолета
Николовска
Виолета
Николовска

Соња
Петровска,
Деспина
Сивевска,
Попеска
Билјана,
Јадранка
Рунчева,
Јована
Ступариќ

Axiological Lexicon
of Slavs and their
Neighbours; project
Eurojos -2.
Јазикот како запис
на културата во
етнолошката и
лингвистичката
анализа на
релација Србија и
Македонија
Професионален
развој на
наставниците
во Република
Македонија
– состојби и
перспективи

учесник

Опис на активности во
проектот
Собирање на
податоци за
загрозени растителни
и живитински
видови ,правење
програми,предавања
за екологија
Обработка на
концепти

учесник

Етнолошка анализа
преку јазичен
материјал

Главен
истражувач
истражувач
истражувач
млад истражувач

Истражувањето
е насочено кон
детектирање на
состојбите на
професионалниот
развој на
наставниците
во Република
Македонија од
аспект на политики,
законодавство,
институционална
поддршка
(државно, локално
и внатреучилишно
ниво) и откривање
на можни начини
за унапредување на
истите.
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Трајче Нацев

Погребување под
могили во долината
на Крива Лакавица,
Општина Конче

Трајче Нацев

Конзерваторски
Раководител на
реставраторски
проектот
работи на античкиот
тетатар во Стоби

Трајче Нацев

КонзерваторскоРаководител на
реставраторски
проектот
работи на Скенската
зграда на античкиот
театар во Скупи

Трајче Нацев

Конзерваторско
реставраторски
работи на бедемот
и кула 1 и кула 2
на акрополот на
археолошкиот
локалитет
Вардарски Рид –
Гевгелија
Документарен
Филм Штип од
праисторијата
до османлискиот
период
Second round of
HOPS OLS Brain
Break Research
(2015 – 2016)

Трајче Нацев

Билјана
Попеска,
Снежана
Јованова
Митковска,
Кирил
Барбареев,
Владимир
Јаневски
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Раководител на
проектот

Раководител на
проектот

Археолошки
истражувања
на могила 2 на
археолошкиот
локалитет Гајнов Дол
село Конче
Конзервација и
реконструкција
на сводот од
циркуларниот коридор
на античкиот тетар во
Стоби
Конзервација
и делумна
реконструкција на
ѕидовите на Скенската
зграда на театарот во
Скупи
Конзервација
и делумна
реконструкција
на бедемот,
отстранување
на дерутираната
површина од кула 1 и
кула 2 и од бедемот.

Автор на
Кавал Продукција
текстот за
-2016
документарниот
филм
- Координатор
на
истражувачкиот
тим од Р.
Македонија
- истражувач
- истражувач

Имплементација
на Brain Break во
училиштата во
РМ: апликација на
платформата во
период од 3 месеци,
експериментален дел,
собирање на податоци.

Годишен извештај

Никола
Смилков
Јадранка
Рунчева
Снежана
ЈовановаМитковска
Оливера
Пастер

TOI TOI TOI

Главен
истражувач
истражувач
истражувач

С. Петровска, Универзитетски
курикулум за
С.
интеркултурна
Мирасчиева, работа со млади,
(2015-2017)
Д. Коцева

Експерт
Експерт
Експерт

Објавени трудови

автори

Наслов на трудот

Verica Josimovska

Medical assistance
in Pirava 1931
trught images,

TOI TOI TOI ќе развие
две онлајн алатки за
евалуација наменети
за употреба од страна
на координаторите
и другите учесници
инволвирани во
европските проекти
од областа на стручно
образование и обука.
Онлајн алатките
ќе послужат да
обезбедат одржливост
на резултатите од
проектите во рамките
на конзорциумите.
Студентите
слушаат предавања
и практично
се обучуваат
за ненасилно
разрешување
на конфликти.
Овозможени им се
курсеви, тренинзи и
студиски посети во
повеќе земји.Види:
www. ugd.edu.mk

Наслов на
публикацијата
Medicus, 20 (3).

Издавач и година
Skopje, 2015
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Верица Јосимовска

Табу, време на
страв и страдање,
прогонувањето на
Македонците во
Бугарија во време
на комунизмот
(1944 -1989)од
Стојко Стојков:
рецензии-прикази
Елена Јосимовска,
Војничките театри
Верица Јосимовска на Македонскиот
фронт низ
фотографскиот
објектив (19161918)
Верица Јосимовска, Девет децении
Елена Јосимовска
од првата
оперска сцена на
репертоарот на
штипскиот театар
Verica Josimovska
Volunteer medical
mission “American
women’s hospitals”
in Macedonia and
Kosovo during and
immediately the
Great War
Verica Josimovska
Militiry hospitals in
the Vardar Region of
Macedonia from the
Ottoman Period
Верица Јосимовска, Судбината на
Елена Јосимовска
Еврејското маало
во Штип по 11 март
1943 година
Verica Josimovska
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Higher education
in the period of
transition

Гласник на
институтот за
национална
историја

Скопје, 2015

Театарски гласник
(84/85)

Министерство за
култура, Скопје,
2015

СУМ: Списание за
уметност

Министерство за
култура, Скопје,
2015

Medicus”, 20 (2)

Skopje, 2015

Medicus, 21 (1)

Skopje, 2016

Евреите во
Македонија,
историја,
традиција, култура,
јазик и религија
Proceeding book
of the International
Scientific
Conference
-Education in XXI
century – conditions
and perspectives
Stip

Еврејска заедница
во Република
Македонија,
Скопје, 2015
University
”Goce Delcev”
- Stip, Faculty
of Educational
Science, Stip, 2016

Годишен извештај

Елена Јосимовска,
Верица Јосимовска

Образовни
институции во
Штип на српски
наставен јазик во
периодот 19131941 година

Stavreva
Veselinovska,
Snezana and
Kirova, Snezana

Environmental
education and
methods for
successful learning.

Stavreva
Veselinovska,
Snezana

Preparing
tomorrow’s science
teachers to use new
technology.

Stavreva
Veselinovska,
Snezana

Heavy metals
pollution in muscle,
craw, kidney, liver
and plant food
given to chickens
in the area around
Probishtip.
Application of ICT
in teaching biology

Stavreva
Veselinovska,
Snezana and
Kirova, Snezana
Stavreva
Veselinovska,
Snezana and
Kirova, Snezana

The pedagogical
benefits and pitfalls
of applying tools
for teaching and
learning laboratory
practices in the
biological sciences.

Зборник на трудови
од Меѓународниот
научен
собир:Афирмација,
продлабочување
и проширување
на вековните
културни врски
меѓу Р.Македонија
и Р.Србија
International Journal
Scientific Papers,

Конзулат на
Р.Србија во Р.
Македонија –
Битола, 2016

INSTITUTE OF
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
SKOPJE,
MACEDONIA2016
International Journal INSTITUTE OF
Scientific Papers
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
SKOPJE,
MACEDONIA 2016
Центр наукових
Центр наукових
публікацій
публікацій
збірник наукових
збірник наукових
публікацій «Велес» публікацій – Киев
- 2016
PROCEEDINGS
TIO 2016 6TH
INTERNATIONAL
CONFERENCE

UNIVERSITY OF
KRAGUJEVAC
FACULTY OF
TECHNICAL
SCIENCES
ČAČAK
PROCEEDINGS
UNIVERSITY OF
TIO 2016 6TH
KRAGUJEVAC
INTERNATIONAL FACULTY OF
CONFERENCE
TECHNICAL
SCIENCES
ČAČAK
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Stavreva
Veselinovska,
Snezana

Stavreva
Veselinovska,
Snezana and Kirova,
Snezana

Stavreva
Veselinovska,
Snezana

Stavreva
Veselinovska,
Snezana and Kirova,
Snezana
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The activities
of the aspartate
aminotransferase,
alanine
aminotransferase
and alkaline
phosphatase
enzymes in the
blood serum of
rats in conditions
of chronic lead
poisoning.

PROCEEDINGS Bulgarian Academy
Seminar of Ecology of Sciences with International
Sofija- 2016
Participation– 2015,
Section “Biology”.

Macedonian
students’ perception
of pollution and
the environment
through teaching
environmental topics
in english language
classes.
Risk assessment of
hygienic air quality
upon preschool
children’s health in
kindergarten “Vera
Ciriviri Trena” in
Shtip.

PROCEEDINGS Bulgarian Academy
Seminar of Ecology of Sciences – Sofija
with International
- 2016
Participation– 2015,
Section “Biology”.

PROCEEDINGS Education in XXI
century – conditions
and perspectives
– International
Scientific
Conference, 24-25
Sept 2015, Stip,
Macedonia.
Teaching profession PROCEEDINGS as a process of
XI Международная
lifelong learnin g
научнопрактическая
конференция
«Проблемы и
перспективы
современной
науки»

ФАКУЛТЕТ ЗА
ОБРАЗОВНИ
НАУКИ - 2016

«ISI-journal»,
Центра научного
сотрудничества
«Международные
научные
исследования»,
Mосква 2016

Годишен извештај

Снежана
СТАВРЕВАВЕСЕЛИНОВСКА

Еколошкото
образование и
воспитание во
функција на
одржливиот
развој од агол
на социјалната
екологија

Проф. д-р
Блаже Китанов,
доц. д-р Ирена
Китанова,Факултет
за образовни науки,
Универзитет ,,Гоце
Делчев“, Штип

За некои
симболистички
одблесоци во
Малиот принц на
Антоан Де Сент
Егзипери

ГОДИШЕН
ЗБОРНИК
ФАКУЛТЕТ ЗА
ОБРАЗОВНИ
НАУКИ
YEARBOOK
FACULTY OF
EDUCATIONAL
SCIENCE
10 Меѓународен
балкански конгрес
за образование
и наука
„Образованието и
глобализацијата“

УНИВЕРЗИТЕТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
– ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА
ОБРАЗОВНИ
НАУКИ - 2016

Проф. д-р Блаже
Китанов, доц. д-р
Ирена Китанова,
Факултет за
образовни науки,
Универзитет ,,Гоце
Делчев“, Штип

Тајната на
ружата во Малиот
принц на Егзипери

Прва Меѓународна
конференција
ФИЛКО

Филолошки
факултет,
Универзитет „Гоце
Делчев“, Штип,
2016

Проф. д-р Блаже
Китанов, доц. д-р
Ирена Китанова,
Факултет за
образовни науки,
Универзитет „Гоце
Делчев“ ,Штип

With
qualitative changes
to a better school

The Third
international
conference
“Education across
borders” (1100 th
Death anniversary
of St. Clement of
Ohrid)

Педагошки
факултет Битола,
2016

Доц. д-р Ирена
Китанова

Читањето како
потреба и радост

Меѓународна
научна
конференција
„Климентовото
дело“

Филолошки
факултет,
Универзитет „Гоце
Делчев“, Штип,
2016

Педагошки
факултет
„Св. Климент
Охридски“, Скопје,
17-19 септември
2015
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Доц. д-р Ирена
Китанова

Креативноста
и стимулот на
ученикот преку
комплексната
постапка за
обработка на буква

состојби,
предизвици и
перспективи
во воспитанието и
образованието во
република
македонија
- зборник на
трудови -

Општина Штип,
2015

Доц. д-р Ирена
Китанова

Основни принципи
за спроведување
на процесот на
активно слушање
во наставата

Педагошки
факултет Битола,
2016

Проф. д-р Блаже
Китанов, доц. д-р
Ирена Китанова,
Факултет за
образовни науки,
Универзитет ,,Гоце
Делчев“, Штип

За некои
симболистички
одблесоци во
Малиот принц на
Антоан Де Сент
Егзипери

The Third
international
conference
“Education across
borders” (1100 th
Death anniversary
of St. Clement of
Ohrid)
10 Меѓународен
балкански конгрес
за образование
и наука
„Образованието и
глобализацијата“

Проф. д-р Блаже
Китанов

Пленарно
предавање„Љубовта и
песната како мост
за интеркултурна
и транскултурна
комуникација“
Интерпретација на
лирска песна во IV
и V одделение

Проф. д-р Блаже
Китанов
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Педагошки
факултет
„Св. Климент
Охридски“, Скопје,
17-19 септември
2015

Меѓународна
научна
конференција
„Климентовото
дело“

Филолошки
факултет,
Универзитет „Гоце
Делчев“, Штип,
2016

Меѓународна
научна
конференцијаОбразованието во
XXI век - состојби
и перспективи

Факултет за
образовни науки,
Штип, 2015

Годишен извештај

Стеван Алексоски
Огнен Алексоски

Violeta Nikolovska

Violeta Nikolovska

Виолета
Николовска

Виолета
Николовска

Snezana
Miraschieva,
Emilija Petrova
Gjorgjeva, Daniela
Koceva

MANEY
LAUDERING
AS A FORM OF
ORGANIZED
CRIME
Transpositional
usage of forms of
grammatical tenses.

THE TEACHER OF Dures,Republic of
THE FUTURE
Alabanija, 2016
Ninth Internacional
Scientific
Conference

Knowledge –
International
Journal, Scientific
and Applicative
Papers. ISSN 185792
The idioms with the Knowledge –
International
component heart
Journal, Scientific
in English and in
and Applicative
Macedonian.
Papers. ISSN 185792
За метафоричните Меѓународен
дијалог: Исток –
концепти и
Запад (култура,
културата
славјанство и
економија), 3 (4).
Pp. 1-6. ISSN 18579299
Афирмација,
Српскопродлабочување
македонските
и проширување
културни врски
на вековните
во 19 век (врз
примерот на делото културни врски
меѓу Р. Македонија
на Ѓ. Пулевски.
и Р. Србија.
Конзулат на
Р. Србија во Р.
Македонија –
Битола, pp. 115120. ISBN 978-60865122-5-5
Зборник на трудови
About some
од Меѓународна
educational goals
научна
in teaching-sociocultural problem or конференција „
a challenge modern Oбразованието во
xxi век
education
– состојби и
перспективи –“

Institute of
Knowledge
Management,
Skopje, Macedonia,
2016
Institute of
Knowledge
Management,
Skopje, Macedonia,
2016
Skopje, Macedonia,
2016

Битола, 2016

Faculty of
Educational
Sciences, 2016
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Даниела Коцева,
Снежана
Мирасчиева

Снежана
Мирасчиева,
Емилија Петрова
Ѓорѓева, Даниела
Коцева
Даниела Коцева

Даниела Коцева

Даниела Коцева,
Снежана
Мирасчиева
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Семејството како
Зборник на
средина за учење и трудови од научнопозитивен развој
стручна трибина на
тема: „Учителот и
средината за учење
и развој“
Средината за учење Зборник на
и актерите во неа
трудови од научностручна трибина на
тема: „Учителот и
средината за учење
и развој“
Културата,
Годишен зборник
културните
разлики и
предрасуди
Образованието на Зборник на трудови
Ромите и неговите од научно-стручна
слабости
конференција
со меѓународен
карактер на тема
„Современото
воспитание и
образование
– состојби,
предизвици и
перспективи“
Анализа на
Зборник на трудови
меѓуетничките
од научно-стручна
односи во
конференција
образовниот систем со меѓународен
карактер на тема
„Современото
воспитание и
образование
– состојби,
предизвици и
перспективи“

Факултет за
образовни науки,
2015

Факултет за
образовни науки,
2015

Факултет за
образовни науки,
2016
Собрание на
општина Штип,
Факултет за
образовни науки,
2016

Собрание на
општина Штип,
Факултет за
образовни науки,
2016

Годишен извештај

Снежана
Мирасчиева,
Даниела Коцева

Даниела Коцева,
Снежана
Мирасчиева,
Емилија Петрова
Ѓорѓева, Ирена
Китанова
Снежана
Мирасчиева,
Емилија Петрова
Ѓорѓева, Даниела
Коцева, Ирена
Китанова
Емилија Петрова
Ѓорѓева, Снежана
Мирасчиева, Ирена
Китанова, Даниела
Коцева
Ирена Китанова,
Емилија Петрова
Ѓорѓева, Снежана
Мирасчиева,
Даниела Коцева
Даниела Коцева,
Снежана
Мирасчиева,
Емилија ПетроваЃорѓева, Ирена
Китанова

Наставата од
перспектива на
религијата,
мултикултурализмот
и интеркултурната
комуникација

Зборник на трудови
од научно-стручна
конференција
со меѓународен
карактер на тема
„Современото
воспитание и
образование
– состојби,
предизвици и
перспективи“
Интеркултурните Зборник на трудови
компетенции
од научно-стручна
– предизвик за
трибина на тема:
наставниците во
„Предизвиците
и перспективите
мултикултурните
на учителската
општества
професија“
За предизвиците и Зборник на трудови
од научно-стручна
перспективите на
професијата учител трибина на тема:
„Предизвиците
и перспективите
на учителската
професија“
Зборник на трудови
Наставникот во
современи услови од научно-стручна
трибина на тема:
на живеење
„Предизвиците
и перспективите
на учителската
професија“
Читањето како
Зборник на трудови
потреба и радост
од научно-стручна
трибина на тема:
„Предизвиците
и перспективите
на учителската
професија“
Kултура,
Зборник на
глобализација,
трудови од Прва
идентитет
меѓународна научна
конференција
„Филко“ филологија,
култура и
образование

Собрание на
општина Штип,
Факултет за
образовни науки,
2016

Факултет за
образовни науки,
2016

Факултет за
образовни науки,
2016

Факултет за
образовни науки,
2016

Факултет за
образовни науки,
2016

Филолошки
факултет, 2016
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Мирасчиева
Снежана, Коцева
Даниела,ПетроваЃорѓева Емилиjа,
Китанова Ирена

ПетроваЃорѓева Емилиjа,
Мирасчиева
Снежана, Коцева
Даниела, Китанова
Ирена
Даниела Коцева

Daniela Koceva

Koceva Daniela

Трајче Нацев и
Драган Веселинов
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Поврзаноста меѓу
образованието,
практиката
и воспитнообразовните цели
во општествен
контекст

Зборник на
трудови од Прва
меѓународна научна
конференција
„Филко“
-филологија,
култура и
образование
Современото
Зборник на
училиште како
трудови од Прва
организациски
меѓународна научна
систем
конференција
„Филко“ филологија,
култура и
образование
Улогата на црквата меѓународна научна
некогаш и денес
конференција
климентовото дело
(јазик, литература,
образование,
култура)
Purpose and benefit Proceedings Third
of intercultural
International
education
Conference
“Education across
Borders”
Intercultural
Mеѓународна
education for
научна
integrated education конференција
system
„Педагогијата
во современото
глобално
општество“
Одбранбениот
Гласник на
систем на градот
Институтот
Баргала
за национална
историја

Филолошки
факултет, 2016

Филолошки
факултет, 2016

Филолошки
факултет,
Факултет за
образовни науки,
2016
Faculty of
education, Bitola,
2016
Филозофски
факултет,
Институт за
педагогија, 2016

Институт за
национална
историја – Скопје,
2015

Годишен извештај

Трајче Нацев –
Драган Веселинов

Трајче Нацев –
Дарко Стојанов

Trajce Nacev
Stojanovski, Darko
and Nacev, Trajce
and Arzarello, Marta
Стојко Стојков

Стојко Стојков

Загрозување
на недвижното
културно
наследство
во Република
Македонија од
елементарни
непогоди и
потребата од
мапирање и
елаборирање на
критични места
Прилог кон
проучувањето
на неолитската
и енеолитската
архитектура од
средниот тек на
река Брегалница ракопис
Fortification of the
Medieval Fort Isar –
Stip. Folia
Pottery typology and
the monochrome
Neolithic phase
in the Republic of
Macedonia.
Македонското
малцинство во
Бугарија од
признавање кон
негирање 1948 –
1989
Свети Климент
како наш и каков

International Journal Institut of
,k knowledge
knowledge
Scientific Papers
management
Skopje, Macedonia

Годишен зборник
Факултет за
образовни науки

Факултет за
образовни науки,
Штип, 2015

Archaeologica
Balkanica, 3

Филозофски
факултет Скопје
(2015)
(2015)

Neolithic and
Eneolithicin
Southeast Europe
Годишен зборник
на Факултетот за
образовни науки

УГД Штип, 2016

Трудови од
Меѓународна
научна
конференција
„Климентовото
дело“.

Филолошки
факултет, УГД
Штип, 2016 (во
печат)
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Н.В.Бутусова,
Т.В.Заметина,
Стойко Стойков

Стојко Стојков

Стојко Стојков

Стојко Стојков
Наталия Бутусова

Тодор Чепреганов,
Соња Николова

Государственная
национальная
политика
как гарантия
национального
самоопределени(на
примере России и
Болгарии)
Концепции за
решавање на
македонското
прашање на
страниците на
Пиринско дело
Словенскиот
народ и јазик во
старословенските
текстови
За гаранцијата
на правата на
македонското
национално
малцинство во
Бугарија

Современное
общество и право
№ 2 (23) 2016
Апрель-июнь

Гласник на
Инстиутот за
национална
историја

Во печат (2016)

Списание Историја Во печат (2016)

Трета меѓународна Центар за правнополитички
научна
истражувања,
конференција
Правен факултет
„Општествените
промени во
Универзитет „Гоце
глобалниот свет“
Делчев“ – Штип,
1-2 септември 2016
г. (во печат)
Еврејска заедница
Меѓународна
Учеството на
Евреите во НОД во научна
во Република
Македонија
конференција,
Македонија,
Евреите во
Македонска
Македонија:
академија на
Историја,
науките и
традиција, култура, уметностите,
јазик и религија,
Институт за
по повод 70 години национална
од обновувањето
историја, МАНУ,
на работата
18-19 декември
на Еврејската
2014, Скопје,
заедница во
Република
Република
Македонија, 2015,
Македонија по
219-228
Втората светска
војна (1944 – 2014)
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Государственный
университет учебно-научнопроизводственный
комплекс
(ГосуниверситетУНПК) 2016

Годишен извештај

Todor Cepeganov
Sonja Nikolova

Popeska, B., &
Sivevska, D. (2015)

The participation
of the Jews in the
National Liberation
Movemen,

Differences in
achievements in
tests for preciseness
applied at children
in the early school
period

Ignatov, G., Popeska, Sports activities
B., & Sivevska, D.
during leisure time
of the students from
Sofia University “St.
Kliment Ohridski”,
Bulgaria and Goce
Delcev University in
Stip, Macedonia
Попеска, Б

Ставовите на
наставникот и
личните афинитети
– детерминанти
за ефикасна
реализација
на физичкото
воспитание

International
Scientific
Conference, Jews
in Macedonia:
History, Tradition,
Culture, Language
and Religion, On
the occasion of the
70th anniversary of
the renewal of the
work of the Jewish
community in
Macedonia after the
Second World War
(1944 – 2014)
Proceeding
book from
7th International
Scientific
Conference in Alma
Mater “MODERN
TRENDS “OF
PHYSICAL
EDUCATION AND
SPORT
Proceeding
book from
7th International
Scientific
Conference in Alma
Mater “MODERN
TRENDS “OF
PHYSICAL
EDUCATION AND
SPORT
Зборник на
трудови од Научно
- стручна трибина
„Наставникот некогаш, денес,
утре“

Jewish Community
in the Republic
of Macedonia,
Macedonian
Academy of
Science and Arts,
Institute of National
History, MASA, 1819 December 2014,
Skopje, Republic of
Macedonia, 2015,
215-224
Department for
sport,
Sofia University, St
Kliment Ohridski
ISSN: 1314–2275,
pp. 15 – 25
(2015)
Department for
sport,
Sofia University, St
Kliment Ohridski
ISSN: 1314–2275,
pp. 144 – 156.
(2015)
Факултет за
образовни науки,
Универзитет „Гоце
Делчев“ –Штип
ISSN:978-608-244116-0 pp. 72-89
(2015)
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Попеска, Б

Компетенции
на наставниците
од аспект на
физичкото
образование

Biljana Mitevska
Popeska, Kiril
Barbareev, Emilija
Janevik – Ivanovska
& Snezana Jovanova
- Mitkovska

Students interest for
sport and recreation
activities at Goce
Delcev University
- Stip, depending
from the selected

Despina Sivevska,
Biljana Mitevska
Popeska, Jera
Gregorc, Georgi
Ignatov
Petrovska,
Sonja and Sivevska,
Despina & Popeska,
Biljana

Sivevska, Despina
and Pesova, Biljana
and Popeska,
Biljana

Faculty of study
Leisure time
activities of students
at teaching faculties
from three countries
Key Aspects of
Teacher Quality
– National and
International
Documents

Students’ Attitudes
Toward Lifelong
Learning

Зборник на
трудови од Научностручна трибина
„Компетенциите и
професионалниот
развој на учителот
во 21 век“

Elsevier ProcediaSocial and
Behavioral Sciences
Journal
ISSN:

1877-0428

Elsevier ProcediaSocial and
Behavioral Sciences
Journal
ISSN: 1877-0428
New Approaches
in Social and
Humanistic
Sciences.
NASHS 2015

Elsevier, 2016

Central and Eastern
European LUMEN
Conference.
Medimond
publishing company
Published 2016

pp. 411 - 416
In: Proceeding book International
of 6 th International Conference
Conference LUMEN LUMEN RSACV
RSACV 2015, Lasi, Medimond
Romania
publishing company
Published 2016

Jovanova-Mitkovska, Inclusiveness - an
International
S., & Popeska, B
indicator for quality Journal Knowledge
education
ISSN 1857-92

800

Факултет за
образовни науки,
Универзитет „Гоце
Делчев“ –Штип
ISBN 978-608-244245-7
pp. 71-79 (2015)
Elsevier, 2016

pp. 1215 - 1220
Institute of
Knowledge
Management, 2016

Годишен извештај

Popeska, B.,
& Jovanova–
Mitkovska, S

Popeska, B.,
Jovanova–
Mitkovska, S,
Dimkov, T.,
&Smilkov, N.
Popeska, B.,&
Sivevska, D

Popeska, B

Integration and
corelation between
the contents of
teaching subjects physical education
and society in
primary teaching
Conditions and
perspectives of
university sport in
Macedonia and other
Balkan countries
Sport activities
and interests for
sport during leisure
time at students
of Faculty of
educational sciences,
University Goce
Delcev in Stip
Мanifestation,
assessment and
development of
coordination at
Macedonian children
in early school period

International Journal Institute of
Knowledge
Knowledge
Management, 2016
ISSN 1857-92

International Journal Institute of
Knowledge Vol.
Knowledge
13.3 pp. 417 - 424 Management, 2016
ISSN 1857-92
International Journal Institute of
Knowledge Vol.
Knowledge
13.3 pp. 443 - 448 Management, 2016
ISSN 1857-92

Global Forum
2016 for physical
Education Pedagogy
“Technology,
Networking and
Best Practice in
Physical Education
and Health: Local to
Global”

Туфекчиевски, А.,
Поповски, Т.З.,
Попеска, Б.,
Димовски, В.,
Ацески, А.,
Дукоски, Д.,
Кироска, Е

Упатство за
планирање
на спортски
активности кај деца
од предучилишна
возраст

Mitevska –
Petrusheva, K,
Popeska, B

Research in
Establishing the
relation between
Kinesiology, 44(2),
teacher and student pp 262 – 269
in a context of
realization of
educational role opinions of student’s
future physical
education teacher.

Кондиција, бр. 4

Hacettepe
University, Ankara,
Turkey, 2016
Online video
publications
http://www.
globalpeforum2016.
hacettepe.edu.tr/flppt.php
Факултет за
физичка култура,
Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“
– Скопје,
стр. 1 – 15, 2016
год.
Federation of sport
pedagogues of
Macedonia,
2016
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Popeska, B.,
Integration and
Research in
Jovanova–Mitkovska, correlation concepts Kinesiology, 44(2),
S.
in physical
pp. 257 – 261
education
Activities in
Jovanova –
Management with
Physical Education
Mitkovska, S.,
time, academic
and Sport, 6 (2), pp.
Popeska, B
obligation and
257 – 260.
possibilities for
active break for the
teaching
staff at the Faculty
of educational
sciences
at Goce Delcev
University in StipMacedonia
Меѓународна
Сивевска Д.,
Разлики во
научна
Попеска, Б.
користењето на
слободното време конференција
на тема
на студентите
Образованието во
од ФОН зависно
21 век - состојби и
од местото на
перспективи
студирање
Сивевска Д.,
Социјална клима во Меѓународна
одделението
научна
конференција
на тема:
Образованието во
21 век - состојби и
перспективи
1. Сивевска, Д.,
Училиштето и
X Меѓународен
слободното време балкански конгрес
на учениците
за образование и
наука, на тема:
Oбразованието и
глобализацијата
- Охрид
Petrovska, S.,
Key aspects of
Central and Eastern
Sivevskа D.,
teacher quality
European LUMEN
Popeska, B.
– national and
Conference:
international
New Approaches
documents
in Social and
Humanistic
Sciences: NASHS
2015

802

Federation of sport
pedagogues of
Macedonia,
2016
Federation of sport
pedagogues of
Macedonia,
2016

ФОН, УГД, 24-25
септември 2015
год., Штип

ФОН, УГД, 24-25
септември 2015
год., Штип

17-19 септември
2015 г.

11th-13th of
September 2015,
Chisinau, Republic
of Moldova

Годишен извештај

Popeska, B., Ignatov, Sports activities of
students from Sofia
G., Sivevska, D.
University “St.
Kliment Ohridski”
and Goce Delcev
University in Stip,
Macedonia during
their leisure time

Седма
международна
научна
конференция:
Съвременни
тенденции на
физическото
възпитание и
спорта
Седма
международна
научна
конференция:
Съвременни
тенденции на
физическото
възпитание и
спорта
8th World
Conference on
Educational
Sciences

Popeska, B.,
Sivevska, D.

Differences in
achievements at
tests for preciseness
applied with
children in the early
school period

Sivevska, D.,
Popeska, B., Gregorc,
Ј.,
Ignatov, G.

Leisure time
activities of students
at teaching faculties
from Macedonia,
Slovenia and
Bulgaria
Leisure time in
9-th International
Scientific conference
contemporary
“THE TEACHER
society
OF THE FUTURE”
9-th International
Sport activities
Scientific conference
and interests
“THE TEACHER
for sport during
OF THE FUTURE”
leisure time at the
students of faculty
of educational
sciences, university
Goce Delcev in Stip
Четвртата
Средствата
научно- стручна
за масовна
конференција
комуникација и
слободното време сo меѓународен
на децата и младите карактер на тема:
Современото
воспитание и
образование
- состојби,
предизвици и
перспективи

Sivevska, D.

2.

Popeska, B.,
Sivevska, D.

Сивевска, Д.

13 и 14 ноември
2015 г., София,
Р.Бугарија

13 и 14 ноември
2015 г., София,
Р.Бугарија

04-06 February
2016, University
of Alcala, Madrid,
Spain
17-19 June, 2016,
Durres, Albania
17-19 June, 2016,
Durres, Albania

18 мај 2016, Штип
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Ефтимова Бошкова, Природната
околина како
Б., Сивевска, Д.
средина за учење
на децата од
предучилишна
возраст

Љубен Тевдовски

Љубен Тевдовски

Љубен Тевдовски

Љубен Тевдовски

804

French revolution,
archaeology and
their imprints in
the contemporary
French and
European identity
Learning
Archaeology and
History for the
Future - The sociopolitical impact of
the new scientific
and educational
views on classical
archaeology
conference
The New Role of
Culture, History and
Archaeology in the
Globalised World
of Perceptions
- Prehistoric
Archaeology and
the contemporary
national identities
History of Classical
Archaeology and
its impact on the
identity, culture
and politics of the
European nations

Четвртата
научно- стручна
конференција
сo меѓународен
карактер на тема:
Современото
воспитание и
образование
- состојби,
предизвици и
перспективи
Horizons
International
Scientific Journal

18 мај 2016, Штип

University “St.
Kliment Ohridski”
– Bitola
September 2015

Proceedings from
the international
conference of
the Faculty of
Educational
Sciences

Faculty of
Educational
Sciences, UGD,
December 2015

Proceedings
from the Second
international
Scientific
Conference “Social
challenge in the
global world”

Center for Legal
and Political
Research, Faculty
of Law, UGD,
December 2015

Macedonian
Political Science
Journal Vol.7

Macedonian
Political Science
Forum, June 2016

Годишен извештај

Љубен Тевдовски

Љубен Тевдовски

Between Classical
Archaeology and
Neo-orthodoxy – the
Transformations,
Identities and
Challenges of the
Political Elites
in Contemporary
Greece
Културата и
идентитетите
во теориите за
меѓународните
односи

Љубен Тевдовски

Archaeology in
the International
Cultural Strategies
of South Korea

Љубен Тевдовски

Успесите и
падовите на
принципот на
условеност при
владеењето на
правото во земјите
од Западен Балкан
The New Place and
Understanding of
Archaeology in the
Context of Postmodern Science and
Post-modern World
Some Aspects of
the History and
Theory of Classical
Archaeology

Љубен Тевдовски

Љубен Тевдовски

Јованова
-Митковска
Снежана

Political Thought

Konrad Adenauer
Foundation,
December 2015

Годишник на
Правниот
Правниот факултет факултет
„Јустинијан Први“ „Јустинијан Први“,
УКИМ, јануари
2016
IJSBAR
Global Society of
-International
Scientific Research
Journal of Sciences: and Researchers,
Basic and Applied
Nov. 2015
Research
Европско право
ГФМПС & The
German Foundation
for International
Legal Cooperation
(IRZ),
Јануари 2016
IJSBAR
-International
Journal of Sciences:
Basic and Applied
Research

Global Society of
Scientific Research
and Researchers,
Dec.2015

IJSBAR
-International
Journal of Sciences:
Basic and Applied
Research
Teacher professional Зборник на
role and challenges трудови од Научноin modern society
стручна трибина
„Наставникот
- некогаш, денес,
утре“

Global Society of
Scientific Research
and Researchers,
Jan. 2016
Факултет за
образовни науки,
Универзитет „Гоце
Делчев“ –Штип
ISSN:978-608-244116-0 (2015)
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Јованова
-Митковска
Снежана

Каков наставник
сакам да бидам?

Biljana Mitevska
Popeska, Kiril
Barbareev,
Emilija Janevik
– Ivanovska &
Snezana Jovanova Mitkovska
JovanovaMitkovska, S., &
Popeska, B
Popeska, B.,
& Jovanova–
Mitkovska, S

Students interest for
sport and recreation
activities at Goce
Delcev University
- Stip, depending
from the selected
Faculty of study
Inclusiveness - an
indicator for quality
education
Integration and
corelation between
the contents of
teaching subjects physical education
and society in
primary teaching
Conditions and
perspectives of
university sport in
Macedonia and other
Balkan countries

Popeska, B.,
Jovanova–
Mitkovska,
S, Dimkov,T.,
&Smilkov, N.

Popeska, B.,
& Jovanova–
Mitkovska, S.
Jovanova –
Mitkovska, S., &
Popeska, B
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Integration and
correlation concepts
in physical
education
Management with
time, academic
obligation and
possibilities for
active break for the
teaching
staff at the Faculty
of educational
sciences
at Goce Delcev
University in StipMacedonia

Зборник на
трудови од Научно
- стручна трибина
„Компетенциите и
професионалниот
развој на учителот
во 21 век“

Elsevier ProcediaSocial and
Behavioral Sciences
Journal
ISSN:

Факултет за
образовни науки,
Универзитет „Гоце
Делчев“ –Штип
ISBN 978-608-244245-7
(2015)
Elsevier, 2016

1877-0428

International Journal Institute of
Knowledge
Knowledge
Management, 2016
International Journal Institute of
Knowledge
Knowledge
Management, 2016
ISSN 1857-92

International
Journal Knowledge
Vol. 13.3 pp. 417
- 424
Research in
Kinesiology, 44(2),
pp. 257 – 261

Institute of
Knowledge
Management, 2016

Federation of sport
pedagogues of
Macedonia,
2016
Federation of sport
Activities in
Physical Education pedagogues of
and Sport, 6 (2), pp. Macedonia,
257 – 260
2016

Годишен извештај

Daniela Koceva,
Snezana Mirascieva

Snezana
Miraschieva,Emilija
Petrova Gjorgjeva,
Daniela Koceva

Даниела Коцева,
Снежана
Мирасчиева

Снежана
Мирасчиева,
Емилија Петрова
Ѓорѓева, Даниела
Коцева
Снежана
Мирасчиева
Даниела Коцева,
Снежана
Мирасчиева,
Емилија ПетроваЃорѓева, Ирена
Китанова
Мирасчиева
Снежана, Коцева
Даниела,
Петрова-Ѓорѓева
Емилиjа, Китанова
Ирена

New educational
policies and their
reflections on social
development

Зборник на трудови
од Меѓународна
научна
конференција
„Образованието во
XXI век - состојби
и перспективи“
About some
Зборник на трудови
educational goals
од Меѓународна
in teaching-socioнаучна
cultural problem or конференција
a challenge modern „Образованието во
education
XXI век - состојби
и перспективи“
Семејството како
Зборник на
средина за учење и трудови од научностручна трибина на
позитивен развој
тема: „Учителот и
средината за учење
и развој“
Средината за учење Зборник на
и актерите во неа
трудови од научностручна трибина на
тема: „Учителот и
средината за учење
и развој“
Наставата како
Годишен зборник
биполарен /
интеракциски
процес
Kултура,
Зборник на
глобализација,
трудови од Прва
идентитет
меѓународна научна
конференција
„Филко“ филологија,
култура и
образование
Поврзаноста меѓу Зборник на
образованието,
трудови од Прва
практиката и
меѓународна научна
воспитноконференција
образовните цели
„Филко“ во општествен
филологија,
контекст
култура и
образование

Faculty of
Educational
Sciences, 2016

Faculty of
Educational
Sciences, 2016

Факултет за
образовни науки,
2015

Факултет за
образовни науки,
2015

Факултет за
образовни науки,
2016
Филолошки
факултет, 2016

Филолошки
факултет, 2016
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ПетроваЃорѓева Емилиjа,
Мирасчиева
Снежана, Коцева
Даниела, Китанова
Ирена

Современото
училиште како
организациски
систем

Snezana Mirascieva

Evaluation
In Education
- Conditions,
Challenges And
Perspectives

Ставрева
Веселиновска,
Снежана и
Петровска Соња

Поттикнување
на мисловните
активности и
креативноста
на учениците
во процесот
на активното
вклучување на
учениците во
наставата по
природни науки
Компаративните
истражувања во
образованието

Петровска Соња и
Ступариќ Јована

Petrovska,
Sonja and Sivevska,
Despina and
Runceva,
Jadranka
Petrovska,
Sonja and Sivevska,
Despina and
Runceva,
Jadranka
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Зборник на
трудови од Прва
меѓународна научна
конференција
„Филко“ филологија,
култура и
образование
Proceedings Third
International
Conference
“Education across
Borders”
Годишен зборник
на Факултетот за
образовни науки, 6
(1). pp. 17-31.

Faculty of
education, Bitola,
2016

Универзитет Гоце
Делчев, Факултет
за образовни
науки, 2016

ISSN 1409-9187

Зборник на
трудови: Состојби,
предизвици и
перспективи во
воспитанието и
образованието
во Република
Македонија. pp. 4754. ISSN 978-608242-021-9
Inclusive Education- Proceeding, 1147Advantages and
1151, ISBN 978-88Disadvantages.
7587-725-5
Key Aspects of
Teacher Quality
– National and
International
Documents

Филолошки
факултет, 2016

Proceeding, 411417, ISBN 978-887587-725-5
ISBN 978-88-7587728-6

НУ-УБ „Гоце
Делчев“ Штип,
2015

MedimondEditografica •
Bologna (Italy),
2016
MedimondEditografica •
Bologna (Italy),
2016

Годишен извештај

Други активности (учество на конгреси, семинари, конференции)
Учесник
Verica
Josimovska

Верица
Јосимовска
Верица
Јосимовска,
Елена
Јосимовска
Верица
Јосимовска

Верица
Јосимовска,
Елена
Јосимовска

Верица
Јосимовска

Презентација
(наслов)
Higher education in the period
of transition

Наслов на настанот

International Scientific
Conference -Education
in XXI century
– conditions and
perspectives
Кабинетот по историјаНаучно - стручна
учителка на животот
трибина - Учителот и
средината за учење и
развој
VII научно-стручни
Ратни дневници и рапорти
лекара за рад у Македонији у скуп „Историја
медицине, фармације,
Првом светском рату
ветерине и народна
здравствена култура’’
Основни облици на илегална Научен собир санитетска служба за време Македонија во
на Втората светска војна
Втората светска војна
и потоа – 70 години
од победата над
фашизмот
Образовни институции во
Шести меѓународен
Штип на српски наставен
научен симпозиум
јазик во периодот 1913-1941 „Афирмација,
продлабочување и
година
проширување, на
вековните културни
врски меѓу Р.
Македонија и Р.
Србија“
Книжевноста како сведок на Меѓународна научна
историјата
конференција,
Филологија, култура
и образование, УГДШтип, Воронешки
државен универзитет

Место и датум
Stip, 24-25 Sept
2015

Штип, 2
октомври 2015
Зајечар,
Србија, 15-16
октомври 2015
Скопје, 19
октомври 2015

Битола,
30 октомври- 1
ноември 2015

Штип, 18-19
март 2016
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Stavreva
Veselinovska,
Snezana

Stavreva
Veselinovska,
Snezana
Stavreva
Veselinovska,
Snezana

Стеван
Алексоски

За метафоричните концепти
и културата

Виолета
Николовска

Блаже Конески –
кодификатор на
македонскиот стандарден
јазик
Се навредуваме или си
оддаваме почит?

Виолета
Николовска

Seminar of Ecology
with International
Participation– 2016,
Section “Biology“

Софија, Р.
Бугарија,

Seminar of Ecology
with International
Participation– 2016,
Section “Biology“

Софија, Р.
Бугарија,

Education in XXI
century – conditions
and perspectives –
International Scientific
Conference, 24-25 Sept
2015, Stip, Macedonia
MANEY LAUDERING AS A THE TEACHER OF
THE FUTURE
FORM OF ORGANIZED
CRIME
Ninth Internacional
Scientific Conference

Виолета
Николовска

Виолета
Николовска
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The activities of the aspartate
aminotransferase, alanine
aminotransferase and alkaline
phosphatase enzymes in
the blood serum of rats in
conditions of chronic lead
poisoning
Macedonian students’
perception of pollution and the
environment through teaching
environmental topics in english
language classes
Risk assessment of hygienic
air quality upon preschool
children’s health in
kindergarten “Vera Ciriviri
Trena” in Shtip

Меѓународен дијалог:
Исток – Запад
(култура, славјанство
и економија)
International Scientific
Conference St.
Climents’ lifework

Научен собир: Јазикот
наш денешен – јазикот
наш насушен
Српско-македонските
Афирмација,
продлабочување и
културни врски во 19 век
(врз примерот на делото на Ѓ. проширување на
вековните културни
Пулевски)
врски меѓу Р.
Македонија и Р.
Србија

22-24 април
2016

22-24 април
2016

Факултет за
образовни
науки – 24 -25
септември,
2016
Dures, Republic
of Alabanija,
17-19.06.2016
god.

Св. Николе, 15
април 2016
Штип, 23-24
јуни 2016
Скопје, 14 -15
април 2016
30 – 31
октомври 2015

Годишен извештај

Daniela
Koceva

New educational policies
and their reflections on social
developments

Даниела
Коцева,
Снежана
Мирасчиева
Даниела
Коцева

Семејството како средина за
учење и позитивен развој
Образованието на Ромите и
неговите слабости

Даниела
Коцева,
Снежана
Мирасчиева

Анализа на меѓуетничките
односи во образовниот
систем

Даниела
Коцева,
Снежана
Мирасчиева,
Емилија
Петрова
Ѓорѓева,
Ирена
Китанова
Даниела
Коцева,
Снежана
Мирасчиева,
Емилија
ПетроваЃорѓева,
Ирена
Китанова

Интеркултурните
компетенции – предизвик
за наставниците во
мултикултурните општества

Kултура, глобализација,
идентитет

ОБРАЗОВАНИЕТО
ВО XXI ВЕК–
СОСТОЈБИ И
ПЕРСПЕКТИВИ –

Факултет за
образовни
науки
Штип, 24-25
септември
2015
Научно-стручна
Факултет за
трибина на тема:
образовни
„Учителот и средината науки Штип,
за учење и развој“
2.10.2015
Научно-стручна
Собрание на
конференција со
општина Штип,
меѓународен карактер 18.5.2016
на тема „Современото
воспитание и
образование –
состојби, предизвици и
перспективи“
Собрание на
Научно-стручна
општина Штип,
конференција со
меѓународен карактер 18.5.2016
на тема „Современото
воспитание и
образование –
состојби, предизвици и
перспективи“
Факултет за
Научно-стручна
образовни
трибина на тема:
науки, Штип
„Предизвиците
7.10.2016
и перспективите
на учителската
професија

Прва меѓународна
научна конференција
„Филко“ филологија,
култура и образование

Филолошки
факултет,
Штип 1819.3.2016
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Даниела
Коцева

Улогата на црквата некогаш
и денес

Koceva
Daniela

Intercultural education for
integrated education system

Daniela
Koceva

Purpose and benefit of
intercultural education

Трајче Нацев
– Драган
Веселинов
Трајче Нацев
– Драган
Веселинов

Одбраната и заштитата во
Македонија од антиката до
Првата светска војна
Потенцијални ризиците
и опасностите врз
археолошките локалитети
во горниот тек на река
Брегалница
Заштита на недвижното
културно наследство преку
едукација на учениците
од основното и средното
образование
Неолитскиот локалитет
Грнчарица

Трајче Нацев
– Драган
Веселинов
Дарко
Стојанов –
Tрајче Нацев
Стојко
Стојков
Стојко
Стојков
Стојко
Стојков
Наталия
Бутусова
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Свети Климент како наш и
каков

МЕЃУНАРОДНА
НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЈА
КЛИМЕНТОВОТО
ДЕЛО (ЈАЗИК,
ЛИТЕРАТУРА,
ОБРАЗОВАНИЕ,
КУЛТУРА)

меѓународна
научна конференција
„педагогијата во
современото глобално
општество“

Филолошки
факултет,
Штип 2324.6.2016

Охрид, 19-21.
9.2016

Third International
Faculty of
Conference “Education education,
across Borders”
Bitola, 6.7.10.2016
Деветти цар –
Самоков –
Шишманови дни
2-4.10. 2015

Трет меѓународен
Скопје - 30
научен симпозиум
-31.10 2015
„Денови на Јустинијан
I“
Меѓународна научна
конференција на
Факултетот за
образовани науки

24-25
септември
2015

Аррхеолошка
конференција
неолитот во
Македонија

Скопје –
23.12.2015

Меѓународна научна
конференција
„Климентовото дело“.
The term Sclavinia – Byzantine Светски византолошки
invention or western influence конгрес
За гаранцијата на правата на Трета меѓународна
научна конференција„
македонското национално
општествените
малцинство во Бугарија
промени во
глобалниот свет“

Штип 23 јуни
2016 г.
Белград, 22 –
29 август 2016

Центар за правно
- политички
истражувања,
Правен факултет

Годишен извештај

Стојко
Стојков
Стојко
Стојков

Попеска
Билјана

Попеска
Билјана

Попеска
Билјана

Попеска
Билјана

Свети Климент – епископ
словенски / επισκοπου
Βουλγαριας
Планирање на минатото
- сонување на иднината:
народи, етногенези и
политика во бугарската и
македонската медиевистика
(споредбена анализа)
Differences in achievements
in tests for preciseness applied
at children in the early school
period

Милениумското
зрачење на св.
Климент Охридски
Седумдесет години
Институт за историја
/ седумдесет
години македонска
историографија

7th International
Scientific Conference
in Alma Mater
“MODERN TRENDS
“OF PHYSICAL
Sports activities during leisure EDUCATION AND
time of the students from Sofia SPORT
University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria and Goce
Delcev University in Stip,
Macedonia
Можностите на училницата Научно - стручна
трибина „Учителот и
за реализација на настава
средината за учење и
по физичко и здравствено
развој“
образование

Students interest for sport and
recreation activities at Goce
Delcev University - Stip,
depending from the selected
Faculty of study.

8th
World
Conference
on
Educational Sciences

МАНУ,
Скопје 29, 30
октомври 2016
Скопје 13, 14
декември 2016
г.

13
and 14 November
2015,
Sofia, Bulgaria.
Department for
sport,
Sofia University,
St Kliment
Ohridski

2 октомври
2015,
Штип,
Македонија
Факултет за
образовни
науки
04-06
February 2016,
Madrid, Spain

Leisure time activities of
students at teaching faculties
from three countries
18 – 19 март
Улогата на менторот
Меѓународна
конференција ФИЛКО 2016
наставник (тутор) во
Штип,
реализацијата на методичката
Филолошки
пракса

факултет,
Универзитет
„Гоце Делчев“
– Штип,
Воронешки
државен
универзитет Русија
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Попеска
Билјана

Попеска
Билјана

Попеска
Билјана

Попеска
Билјана
Попеска
Билјана

Попеска
Билјана

Inclusiveness - an indicator for 8th International
quality education
Conference:
KNOWLEDGE
Integration and corelation
WITHOUT BORDERS
between the contents of
teaching subjects - physical
education and society in
primary teaching
Conditions and perspectives of 9th International
university sport in Macedonia Scientific Conference
and other Balkan countries
Sport activities and interests
for sport during leisure
time at students of Faculty
of educational sciences,
University Goce Delcev in Stip
Establishing the relation
between teacher and student
in a context of realization of
educational role - opinions
of student’s future physical
education teacher
Активна пауза - вредности,
форми и примена на часовите
во одделенската настава
Implementation of Brain Break –
Model example from Macedonia

The knowledge of primary
school children for martial
arts and possibilities for
their implementation in PE
curriculum.
Educational aspects of teaching
and their representation in
physical and health education
curricula.
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8 – 10 April
2016, Bansko,
Bulgaria

17-19.6.2016,
Durres,
Republic of
Albania

14th
International 22 – 23 April,
scientific
and 2016, Veles professional conference Macedonia

Стручно-научна
конференција,
Општина Штип
Global Forum 2016
for physical Education
Pedagogy “Technology,
Networking and Best
Practice in Physical
Education and Health:
Local to Global”
20 – th Science
Symposium оn Sports
аnd Physical Education
оf Youth

Штип, мај
2016 година
25 – 28 May,
2016, Ankara,
Turkey

31 September
and 1th
Octomber,
2016 – Ohrid,
Macedonia

Годишен извештај

Тодор
Чепреганов,
Соња
Николова

Меѓународна конференција

Тодор
Чепреганов

Трибина

Тодор
Чепреганов,
Соња
Николова

How are Peace and Tolerance
Represented in History
Textbooks for Primary and
Secondary Education

Тодор
Чепреганов

Промоција на монографија
на Танас Вражиновски „На
патот кон светото место“

Comrade from UDB-а
Destroy 		
them
All!“, Histories (Un)
Spoken. Survival and
Social- Professional
Integration Strategies
in Communist Political
Prisoners’ Families in
Central and
Eastern Europe in the
‘50s and ‘60s
Распадот на
Југославија-25
години подоцна.
Центар за правнополитички
истражувања на
Правниот факултет
при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во
Штип
Факултет за oбразовни
науки, University
“Goce Delcev ”,
Shtip Faculty of
Educational Sciences,
Oбразованието во
XXI век – состојби
и перспективи –
меѓународна научна
конференција Штип,
24 – 25 септември
2015 – зборник на
трудови – Еducation
in XXI century
– Conditions and
Perspectives –
International Scientific
Conference, Shtip,
September, 24-25, 2015
9.6.2016,
Матица
Македонска,Скопје

Ramnicu Sarat
- Romania, 22 –
25 June 2016

Proceeding
Book – Штип,
2016, 324-329.
(коавтор http://
js.ugd.edu.
mk/index.php/
AMC/issue/
current
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Тодор
Чепреганов

Сивевска Д.,
Попеска, Б.

Сивевска Д.,

Popeska, B.,
Ignatov, G.,
Sivevska, D.,

Popeska, B.,
Sivevska, D.,

Сивевска, Д.

Sivevska, D.,

3.
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Popeska,
B.,
Sivevska,
D.,

Член на меѓународна комисија Vera Lal~evska, „The
за одбрана на докторска Importance of Being
Macedonian: Origins
дисертација
and Consequences
of the ‘Name Issue’
between Greece and
Macedonia“
Разлики во користењето
Меѓународна научна
конференција на тема
на слободното време на
студентите од ФОН зависно Образованието во
21 век - состојби и
од местото на студирање
перспективи
Социјална клима во
Меѓународна научна
конференција на тема:
одделението
Образованието во
21 век - состојби и
перспективи
Седма международна
Sports activities of students
научна конференция:
from Sofia University “St.
Съвременни тенденции
Kliment Ohridski” and Goce
на физическото
Delcev University in Stip,
Macedonia during their leisure възпитание и спорта
time
Differences in achievements
Седма международна
at tests for preciseness applied научна конференция:
Съвременни тенденции
with children in the early
на физическото
school period
възпитание и спорта
Педагошки приоди при
Семинари по
„Математика“
воведување на поими од
организирани од
број, алгебра, геометрија и
веројатност за наставниците Биро за развој
од IV и V одделение во Штип на образование
во соработка со
Факултет за образовни
науки
Leisure time in contemporary 9-th International
Scientific conference
society
“THE TEACHER OF
THE FUTURE”
Sport activities and interests
9-th International
Scientific conference
for sport during leisure time
“THE TEACHER OF
at the students of faculty of
educational sciences, university THE FUTURE”
Goce Delcev in Stip

29. 09. 2016
Graduade
Institute Geneva
Switzerland
ФОН, УГД, 2425 септември
2015 год.,
Штип
ФОН, УГД, 2425 септември
2015 год.,
Штип
13 и 14
ноември 2015
г., София,
Р.Бугарија
13 и 14
ноември 2015
г., София,
Р.Бугарија
во периодот
од 17.5.2016
– 26.5.2016
година, ФОН
Штип

17-19 June
2016, Durres,
Albania (Драч,
Албанија)
17-19 June,
2016, Durres,
Albania (Драч,
Албанија)

Годишен извештај

Никола
Смилков

„Исчекување“

Никола
Смилков

„Сонување“

Nikola
Smilkov

“CONVERSATIONS”drawings-

Nikola
Smilkov

“ANTICIPATION “

Никола
Смилков

Член на меѓународно жири

Nikola
Smilkov

Project – coordinator

Nikola
Smilkov

„Vertical form“

Никола
Смилков

„Сеќавање “

Љубен
Тевдовски

The New Role of Culture,
History and Archaeology
in the Globalised World of
Perceptions

4-та Меѓународна
изложба „Камен
у архитектури и
уметности“
13. Меѓународно
биенале на уметноста
минијатура

Универзитетска
библиотека „Светозар
Маркович“, Белград,
Р. Србија“ 18.2. ‐
18.3.2016.

Горни
Милановац
Р. Србија
16.4.2016
Cite
open studio
Internationale des
Arts
Rue de l’Hôtel de
ville
Paris France
Studio 2028 B,
studio of the
Republic of
Macedonia
15 April 2016
Galerija
Festival Umjetnosti
V.A.Leković,
Virski
Zavičajni muzej
Bar, crkva Svete
Venerande Stari
grad Bar. 10.jun
2016
Доделување награда на Уметничка
црногорска скулптура колонија
Даниловград,
„Драго Џурович“
Р. Србија,
19.6.2016
Krems Austria
Conference Project
Tools fOr Impact -TOI 7.9.2016

TOI TOI!
D. Fleiss & East West
Artists Residency

Mallnitz
Austria, 23.9 –
1.10.2016
„Минато - сегашност Галерија Мала
иднина”,
станица – Скопје
„Годишната изложба”
Р. Македонија
ДЛУМ
10.11.2016
3-5 септември
Second international
2015, Штип,
Scientific Conference
“Social challenge in the Р.Македонија

global world” - Center
for Legal and Political
Research, Faculty of
Law, UGD
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Љубен
Тевдовски

Љубен
Тевдовски

Љубен
Тевдовски

Љубен
Тевдовски

Јованова
Митковска
Снежана

Јованова
Митковска
Снежана
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Learning Archaeology and
History for the Future

Образованието во
21век – состојби
и перспективи,
Меѓународна
конференција на ФОН,
УГД
Пленарно предавање:
International
Archaeology and politics in the Conference:
light of the contemporary
Archaeology and Power
challenges of the European
- Positioning for the
continent
future of researching
the past, German
Society of Prehistoric
and Protohistoric
Archaeology
The image of the migrant in the Cinéma et Migrations ”,
Macedonian art and collective Institut national des
langues et civilisations
memory
orientales, Université
Sorbonne Paris Cité
Cultural Heritage as a vehicle International
of global dialogue
Conference: “The
European visions
and prospects of the
culture and cultural
heritage in the Republic
of Macedonia”,
MuseumLink Coalition
Креирање на стимулативна
средина за поучување и
учење математика

Students interest for sport and
recreation activities at Goce
Delcev University - Stip,
depending from the selected
Faculty of study.

24-25 септември
2015, Штип,
Р.Македонија

5-8 May 2016,
Berlin,
Germany

1-2 June 2016,
Paris, France

17-18 May
2016
Skopje,
Macedonia

Научно - стручна
трибина „Учителот и
средината за учење и
развој“

02 Октомври,
2015,
Штип,
Македонија

8th
World
Conference
on
Educational Sciences

Факултет за
образовни
науки
04-06
February 2016,
Madrid, Spain

Годишен извештај

Попеска
Билјана
Снежана
ЈовановаМитковска

Снежана
ЈовановаМитковска

Снежана
ЈовановаМитковска

Попеска
Билјана
Снежана
ЈовановаМитковска
Снежана
ЈовановаМитковска

Снежана
ЈовановаМитковска

Inclusiveness - an indicator for 8th International
quality education
Conference:
KNOWLEDGE
Integration and corelation
WITHOUT BORDERS
between the contents of
teaching subjects - physical
education and society in
primary teaching.
Sport activities and interests 9th International
for sport during leisure Scientific Conference
time at students of Faculty
of
educational
sciences,
University Goce Delcev in Stip
Квалитетното образование и
руралната средина

8 – 10 April
2016, Bansko,
Bulgaria

17-19.6.2016,
Durres,
Republic of
Albania

Меѓународна научна
конференција
ФИЛКО, Филолошки
факултет - УГД

18-19 март 2016
Филолошки
факултет
- Штип.
Воронешки
државен
универзитет,
Русија
18-19 март 2016
Улогата
на
менторот Меѓународна научна
Филолошки
наставник
(тутор)
во конференција
реализација на методската ФИЛКО, Филолошки факултет
- Штип.
пракса
факултет - УГД
Воронешки
државен
универзитет,
Русија
18 мај 2016 г.
Техники на учење во
Меѓународна научна
Меѓународна
високошколската настава
конференција конфереШтип, Современото
нција,
воспитание и
Собрание на
образование општина Штип,
состојби, предизвици и ФОН, УГД,
перспективи
Штип
18 мај 2016
Социометриски
Меѓународна научна
година,
истражувања-потреба,
конференција Меѓународна
значење
Штип, Современото
конфевоспитание и
ренција,
образование Собрание
состојби, предизвици и на Општина
перспективи
Штип, ФОН,
УГД, Штип
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Snezana
Miraschieva,
Emilija Petrova
Gjorgjeva,
Daniela Koceva

About some educational goals
in teaching-socio-cultural
problem or a challenge modern
education

Снежана
Мирасчиева,
Емилија П.
Ѓорѓева,
Даниела
Коцева
Снежана
Мирасчиева
Емилија
Петрова
Ѓорѓева,
Даниела
Коцева,
Ирена
Китанова
Снежана
Мирасчиева,

Средината за учење и
актерите во неа

Мирасчиева
Снежана,
Коцева
Даниела,
ПетроваЃорѓева
Емилиjа,
Китанова
Ирена
Snezana
Mirascieva
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Зборник на трудови
од Меѓународна
научна конференција
„Образованието во
XXI век - состојби и
перспективи“
Трета научно-стручна
трибина „Учителот и
средината за учење и
развој“

Факултет за
образовни
науки
Штип, 24-25
септември
2015
Факултет за
образовни
науки Штип,
2.10.2015

За предизвиците и
перспективите на
професијата учител

Четврта научностручна трибина
„Предизвиците
и перспективите
на учителската
професија

Факултет за
образовни
науки Штип,
7.10.2016

Современа настава за
современо образование

Научно-стручна
конференција со
меѓународен карактер
на тема „Современото
воспитание и
образование –
состојби, предизвици и
перспективи“
Зборник на трудови
од Прва меѓународна
научна конференција
„Филко“ филологија, култура и
образование

Собрание на
општина Штип,
18.0.2016

Поврзаноста меѓу
образованието, практиката и
воспитно-образовните цели
во општествен контекст

The teachers for teachers For some experiences into
pedagogical approaches to
evaluation, self-evaluation and
quality assurance in education
and training

Меѓународна научна
конференција
„Педагогијата во
современото глобално
општество“

Филолошки
факултет,
Штип, 1819.3.2016

Филозофски
факултет,
Институт
по педагогија,
Скопје.
Охрид,
19-21.9.2016

Годишен извештај

Snezana
Mirascieva

Evaluation in education conditions, challenges and
perspectives

Third International
Faculty of
Conference “Education education,
across Borders”
Bitola, 6.7.10.2016

Мирасчиева
Снежана

За односот меѓу учителот и
ученикот - од Климента до
денес

Меѓународна научна
конференција
Климентовото дело
(јазик, литература,
образование, култура)

Соња
Петровска

Инклузија во образованието
– придобивки и улогата на
наставникот

Petrovska,
Sonja and
Sivevska,
Despina and
Popeska,
Biljana

Key Aspects of Teacher
Quality – National and
International Documents

Меѓународна научна
конференција –
Образованието во
21 век (состојби и
перспективи)
Central and Eastern
European LUMEN
Conference: New
Approaches in Social
and Humanistic
Sciences

Филолошки
факултет,
Факултет за
образовни
науки, Штип,
23-24.6.2016
24-25
септември,
2015, Штип, Р.
Македонија
Chisinau,
Republic of
Moldova, 11-13
Sept 2015

Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Во овој едногодишен период на Факултетот за образовни науки
изврани се: 1 редовен професор, 1 вонреден професор и 2 доценти.
Р.бр
1
2
3
4

Име и презиме
Кирил Барбареев

Звање

Област

вонреден методика и образование
професор на наставници
Ирена Китанова
доцент
методика и образование
на наставници
Виолета Николовска редовен
македонистика и општа
професор лингвистика
Љубен Тевдовски
доцент
класична археологија:
грчка и римска култура;
римска
провинциска
култура и теорија на
археологијата

Избор/
реизбор
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ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Вовед
Наставно-научниот совет на Факултет за медицински науки при
Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, на својата 146. седница одржана
на 25.8.2015 година донесе Одлука за утврдување на кандидат за избор
на декан на факултетот, со која беше утврдено и усвоена пријава на еден
пријавен кандидат за избор на декан на Факултет за медицински науки при
Универзитетот „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.
Структура
Број на вработени - наставници, соработници, административен кадар
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Презиме и име

Звање

редовен
професор
редовен
Миновска Ана
професор
редовен
Милошевa Ленче
професор
редовен
Ѓоргеска Биљана
професор
редовен
Шуманов Ѓорги
професор
редовен
Маркоски Тане
професор
Jаневиќ-Ивановска редовен
Емилија
професор
редовен
Здравковска Милка
професор
вонреден
Димова Цена
професор
вонреден
Ковачевска Ивона
професор
вонреден
Бошнаковски Дарко
професор
Гулабоски Рубин

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

Со договор за
ангажирање

Годишен извештај
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вонреден
професор
вонреден
Талески Васо
професор
вонреден
Рушковска Татјана професор
вонреден
Ангеловска Бистра професор
вонреден
Стојановска Зденка професор
доцент
Величкова Невенка
доцент
Јовевска Светлана
доцент
Марковски Вело
доцент
Папакоча Киро
доцент
Николовска Ленче

22

Дракалска Елена

23

Спасов Мире

24

Горгиева Ацкова
Даринка

25

Смилков Катарина

26

Цветковски
Александар

12
13
14
15
16.
17
18
19
20

26
27
28
29
30
31

Гордана Панова

Џидрова Виолета
Ивановска Верица
ДарковскаСерафимовска
Марија
Милев Мишко
Крстев Тоше
Златановска
Катерина

доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
лаборант
асистент
асистент

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 мирување

лаборант

во редовен работен
однос
лаборант во редовен работен
однос
асистент
во редовен работен
докторанд
однос
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

во редовен работен
однос
во редовен работен
Заркова Јулија
однос
Максимова
во редовен работен
однос
Викторија
во редовен работен
Василева Данче
однос
асистент
во редовен работен
Нашкова Сања
докторанд
однос
лаборант во редовен работен
Штерјова Марија
однос
асистент
во редовен работен
Денкова Наташа
докторанд
однос
лаборант во редовен работен
Петковска Софија
однос
лаборант во редовен работен
Петрова Марина
однос
лаборант во редовен работен
Апостолоски Павле
однос
лаборант во редовен работен
Митевски Кирил
однос
лаборант во редовен работен
Делева Катарина
однос
Апостолова
лаборант во редовен работен
однос
Паулина
технички во редовен работен
Герасимова Билјана секретар
однос
секретар
во редовен работен
Мираковска Лилјана
однос
реф. на
во редовен работен
студентски
однос
прашања
Манева Мери
реф. на
во редовен работен
студентски
однос
прашања
Стојанов Стојанче
Радеска Ана

асистент
докторанд
асистент
докторанд
асистент
докторанд
лаборант

Катедри
Внатрешните организациони единици - оддели на Факултетот се:
Оддел за општа медицина
–– Студиска програма по општа медицина
–– Студиска програма за дипломирана медицинска сестра/техничар
–– Студиска програма за дипломиран физиотерапевт
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–– Студиска програма за дипломиран стручен техничар оптометрист
–– Студиска програма за дипломирана акушерка
Оддел за стоматологија
–– Студиска програма по стоматологија
–– Студиска програма за дипломиран забен техничар протетичар
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.
24.
25.
26.

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
стоматологија
Катедра за стоматолошка протетика
Катедра за физикална медицина и кинезитерапија
Катедра за психијатрија и клиничка психологија
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Извештај од одржаните седници на наставно-научните совети
Дневен ред од 149. седница на ННС одржана на ден 21.9.2015
година
1. Усвојување на Записник од 146-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
2. Усвојување на Записник од 147-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
3. Усвојување на Записник од 148-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
4. Донесување Одлука за избор на продекан на Факултет за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
5. Донесување Одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
153 од 1.9.2015 година за избор на еден асистент докторанд за
научната област превентивна стоматологија и детска стоматологија
(еден извршител) на Факултет за медицински науки при Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип.
6. Разгледување на Извештај од Комисијата што постапуваше по
претставки против вработен на ФМН од страна на проф. д-р Владимир
Трајковски и Јасмина Трошанска.
7. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс
објавен на ден 10 септември 2015 година во дневните весници Нова
Македонија и Коха.
8. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научна област Биофизика
(еден извршител).
9. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
10. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички стручни и академски студии.
11. Разгледување и одлучување по доставени барања од вработени.
Донесени Одлуки од 149. седница на ННС
–– Одлука за избор на проф. д-р Ивона Ковачевска за продекан на
Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип.
–– Одлука за избор на помл. асс. Сања Нашкова во асистент докторанд
по објавен реферат во Универзитетски билтен 153 од 1.9.2015 година
за избор на еден асистент-докторанд за научната област превентивна
стоматологија и детска стоматологија (еден извршител) на Факултет
за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за преземање на законски дисциплински мерки против проф.
д-р Гордана Панова.
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–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати по конкурс објавен на
ден 10 септември 2015 година во дневните весници Нова Македонија
и Коха.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно-научна област Биофизика (еден
извршител).
–– Донесување Одлука за утврдување на членови на Наставно-научен
совет за зимски семестар 2015/2016 година.
–– Одлука за измена и дополнување на одлуката 2002-203/12 од 2.9.2015
година за покриеноста на наставата за зимски и летен семестар за
учебната 2015/2016 година на Факултет за медицински науки при
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за остварување работна посета на Медицинскиот факултет
во Ниш.
–– 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.
–– Поединечни одлуки по по доставени барања од вработени (професори,
наставници и соработници).
Дневен ред од 150. седница на ННС одржана на ден 6.10.2015
година
1. Усвојување на Записник од 149-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлуки за прием на кандидати за упис на втор циклус
специјалистички стручни и академски студии согласно со објавената
ранг листа на кандидати за упис.
3. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставно
- научната област трауматологија (1 извршител) на Факултет за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” во Штип објавен
во Универзитетски билтен со број 154.
4. Донесување Одлука за склучување на договор со стоматолошки
ординации за одржување на вежби на прв циклус на студии (дентална
медицина).
5. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
6. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички стручни и академски студии.
7. Разгледување и одлучување по доставени барања од професори,
наставници и соработници.
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Донесени Одлуки од 150. седница на ННС
Поединечни одлуки за прием на кандидати за упис на втор циклус
специјалистички стручни и академски студии согласно објавената
ранг листа на кандидати за упис.
Одлука за избор на д-р Константин Митев за наставник во звање
доцент (надворешен) за наставно-научната област трауматологија на
Факултет за медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев” во
Штип.
Одлука за склучување на договор со стоматолошки ординации за
одржување на вежби на прв циклус на студии (дентална медицина).
Поединечни одлуки за студенти на прв циклус студии.
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
за оценка на специјалистички труд на кандидатот Александра
Миладинова под наслов: „Анестезија и мониторинг при ресекција на
хепар“ и утврдување на датум за одбрана.
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Маја Јовевска под
наслов: „Епидемиолошки карактеристики на пациенти оперирани
со спинална анестезија на одделение за трауматологија во ГОБ „8
Септември“ и утврдување на датум за одбрана.
Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус студии
за Љупка Рунтева.
Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус студии
за Кристина Петкова.
Одлука по доставено Барање од лаб. м-р Мишко Милев.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Бистра Ангеловска.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Васо Талески.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Цена Димова.

Дневен ред од 151. седница на ННС одржана на ден 27.10.2015
година
1. Усвојување на Записник од 150-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука по доставен Годишен извештај за работата на
Деканот на Факултетот за медицински науки за периодот од 15.9.2014
година до 15.9.2015 година.
3. Донесување Одлука за мислење/сугестија во врска со доставените
Правилник за внатрешната организација на УГД и Правилник за
систематизација на работните места на УГД.
4. Донесување одлуки за организирање и реализација на Симпозиум
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

International Symposium at Faculty of Medical Science University Goce
Delcev Stip-Macedonia Current achievements and future perspectives in
medical and biomedical research, кој ќе се одржи на ден 24.11.2015
година.
Донесување Одлука за отпочнување со издавање на списание
„Macedonian Journal of Medical and Biomedical Research“.
Донесување одлуки за прием на кандидати за упис на втор циклус
специјалистички стручни и академски студии согласно објавената
ранг листа на кандидати за упис.
Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Фибринолиза
и орална хирургија” од проф. д-р Цена Димова, 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 професори,
наставници и соработници.

Донесени Одлуки од 151. седница на ННС
–– Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на деканот на
Факултетот за медицински науки за периодот од 15.9.2014 година до
15.9.2015 година.
–– Предлог-мислење во врска со доставените Правилник за внатрешната
организација на УГД и Правилник за систематизација на работните
места на УГД.
–– Одлуки за организирање и реализација на Симпозиум International
Symposium at Faculty of Medical Science University Goce Delcev StipMacedonia Current achievements and future perspectives in medical and
biomedical research, кој ќе се одржи на ден 24.11.2015 година.
–– Одлука за започнување со издавање на списание „Macedonian Journal
of Medical and Biomedical Research“.
–– Поединечни одлуки за прием на кандидати за упис на втор циклус
специјалистички стручни и академски студии согласно објавената
ранг листа на кандидати за упис.
–– Одлука за усвојување на рецензија на ракописот за научна
монографија „Фибринолиза и орална хирургија” од проф. д-р Цена
Димова, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев”
во Штип.
–– Поединечни одлуки за студенти на прв циклус студии.
–– Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Душко Ѓоргијоски и
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утврдување на датум за одбрана.
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Даниела Јованчевска
и утврдување на датум за одбрана.
Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус студии
за Александар Горгиев.
Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус студии
за Весна Лазаревска.
Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус студии
за Десанија Козарова.
Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус студии
за Маја Јордановска.
Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус студии
за Марија Волчева.
Одлука за одбивање на Барање доставено од Магдалена Младеновска.
Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат на втор циклус
специјалистички стручни студии Амела Ализотова.
Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат на втор циклус
специјалистички стручни студии Имихаб Абдулова.
Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат на втор циклус
специјалистички стручни студии Самедин Шемоски.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
специјалистички стручен труд на кандидат Кристијан Николовски.
Одлука по доставено Барање од асс. док. Јулија Заркова Атанасова.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Бистра Ангеловска.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Татјана Рушковска.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р проф. д-р Емилија Јаневиќ
Ивановска.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Дарко Бошнаковски.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Гордана Панова.
Одлука по доставено Барање од доц. д-р Киро Папакоча.

Дневен ред од 152. седница на ННС одржана на ден 18.11.2015
година
1. Усвојување на Записник од 151-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област клиничка фармација по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 156 од 15.10.2015 година.
3. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област урологија по објавен реферат во Универзитетски
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4.
5.

6.

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

билтен со број 156 од 15.10.2015 година.
Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област биофизика по објавен реферат во Универзитетски
билтен со број 157 од 2.11.2015 година.
Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот на скриптата
со наслов „Клиничка биохемија“ од доц. д-р Данијела ЈаниќевиќИвановска и м-р Марија Атанасова, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, во Универзитетски билтен со
број 157 од 2.11.2015 година.
Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Практикум
по клиничка биохемија“ од доц. д-р Данијела Јаниќевиќ-Ивановска и
м-р Марија Атанасова, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев” во Штип, во Универзитетски билтен со број 157 од
2.11.2015 година.
Донесување Одлука за усвојување на предлог-годишен план и
програма за издавачка дејност на Факултет за медицински науки за
2016 година.
Донесување Одлука за измени и дополнување на покриеноста на
наставата за учебната 2015/2016 година.
Донесување Одлука за распишување на конкурс.
Донесување Одлуки за прием на кандидати за упис на втор циклус
специјалистички стручни и академски студии согласно објавената
ранг листа на кандидати за упис.
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 професори,
наставници и соработници.

Донесени Одлуки од 152. седница на ННС
–– Одлука за избор на доц. д-р Зорица Арсова Сарафиновска во вонреден
професор за наставно-научната област клиничка фармација по
објавен реферат во Универзитетски билтен со број 156 од 15.10.2015
година.
–– Одлука за избор на др. Скендер Саиди за доцент за наставно-научната
област урологија по објавен реферат во Универзитетски билтен со
број 156 од 15.10.2015 година.
–– Одлука за избор на доц. д-р Зденка Стојановска во вонреден професор
за наставно-научната област биофизика по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 157 од 2.11.2015 година.
–– Одлука за усвојување на објавена рецензија на ракописот на скриптата
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со наслов „Клиничка биохемија“ од доц. д-р Данијела ЈаниќевиќИвановска и м-р Марија Атанасова, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, во Универзитетски билтен со
број 157 од 2.11.2015 година.
Одлука за усвојување на објавена рецензија на ракописот на
„Практикум по клиничка биохемија“ од доц. д-р Данијела ЈаниќевиќИвановска и м-р Марија Атанасова, Факултет за медицински науки,
Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, во Универзитетски билтен со
број 157 од 2.11.2015 година.
Одлука за усвојување на предлог годишен план и програма за
издавачка дејност на Факултет за медицински науки за 2016 година.
Одлуки за измени и дополнување на покриеноста на наставата за
учебната 2015/2016 година.
Одлука за распишување на конкурс.
Одлуки за прием на кандидати за упис на втор циклус специјалистички
стручни и академски студии.
Поединечни одлуки за студенти на прв циклус студии.
Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Кристијан Николовски
и утврдување на датум за одбрана.
Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус студии
за Ирена Ѓурчиновска.
Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус студии
за Ирена Трајковска.
Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус студии
за Маријана Ѓорѓиева.
Одлука за продолжување на рок за студирање на втор циклус студии
за Тања Донева.
Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат на втор циклус
специјалистички стручни студии Билјана Шиковска.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Гордана Панова.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Гордана Панова.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Татјана Рушковска.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р проф. д-р Емилија Јаневиќ
Ивановска.
Одлука по доставено Барање од Министерство за здравство за
ослободување од работа на проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на учебник во електронска форма со наслов „Метаболизам
на лекови“, од авторите проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска и доц.
д-р Даринка Ѓоргиева Ацкова.

Годишен извештај

–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на учебник во електронска форма со наслов „Хемија на
колоиди“, од авторите проф. д-р Биљана Ѓорѓеска и доц. д-р Сања
Костадиновиќ.
–– Одлука за активирање на постапка за акредитација по ставање во
мирување на Лабораторија за радиофармација.
–– Одлука за потврдување на одлуката за избор на раководител на
Лабораторија за радиофармација во рамки на Факултет за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Одлука за продолжување на научноистражувачки проект под наслов
„Дентална морфологија на хумани трајни заби екстерна и интерна
анатомија на корени и коренски канални системи – експериментална
студија“ на проф. д-р Цена Димова.
–– Одлука за усвојување на иницијативата за ангажирање на визитинг
професор на проф. д-р Кара Данкан Ведерман на Факултет за
медицински науки, за учебната 2015/2016 година, за наставнонаучната област Радиофармација.
–– Одлука за одобрување на Барање за користење на фантом во
периодот од 18.11.2015 година до 20.12.2015 година за потребите
на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Панче Караѓозов“ – Штип, а со цел
реализирање на Проект на Министерството за здравство со кој се
организираат обуки на персоналот од итната медицинска помош од
јавните здравствени установи.
–– Одлука за започнување на постапка за регистрација на Заботехничка
лабораторија на Факултет за медицински науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип, како дел од Универзитетска стоматолошка
клиника.
Дневен ред од 153. седница на ННС одржана на ден 9.12.2015
година
1. Усвојување на Записник од 152-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за
наставно-научната област офталмологија по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 158 од 16.11.2015 година.
3. Донесување Одлука за формирање на нова рецензентска комисија
за избор на наставник во сите звања за наставно-научната област
офталмологија по конкурс објавен на ден 21.8.2015 година.
4. Донесување Одлука за измени и дополнување на покриеноста на
наставата за учебната 2015/2016 година.
5. Донесување Одлука за распишување на конкурс.
6. Донесување Предлог-одлука за издавање на меѓународно списание
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7.
8.
9.
10.

„Macedonian Journal of Medical and Biomedical Research“.
Донесување предлог одлука за утврдување на редакциски тела на
меѓународно списание „Macedonian Journal of Medical and Biomedical
Research“.
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 професори,
наставници и соработници.

Донесени Одлуки од 153. седница на ННС
–– Oдлука за избор на доц. д-р Невенка Лабан Гучева во вонреден
професор за наставно-научната област офталмологија по објавен
реферат во Универзитетски билтен со број 158 од 16.11.2015 година.
–– Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно-научната област офталмологија
по конкурс објавен на ден 21.8.2015 година.
–– Одлука за измени и дополнување на покриеноста на наставата за
учебната 2015/2016 година.
–– Одлука за распишување на конкурс.
–– Предлог одлука за издавање на меѓународно списание „Macedonian
Journal of Medical and Biomedical Research“.
–– Поединечни одлуки за студенти на прв циклус студии.
–– Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Јадранка Санева и
утврдување на датум за одбрана.
–– Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат на втор циклус
специјалистички стручни студии Бети Анѓеловска.
–– Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат на втор циклус
специјалистички стручни студии Кристина Козовска.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд
на кандидат Кирил Митевски.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд
на кандидат Павле Апостолоски.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд
на кандидат Борис Георгиевски.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд
на кандидат Самедин Шемоски.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд
на кандидат Алиџан Мерџан.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд
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на кандидат Енис Иревул.
Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд
на кандидат Лимонка Стоименовска.
Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд
на кандидат Сања Митева.
Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд
на кандидат Тоше Пановски.
Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд
на кандидат Галаба Вереса Димова.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Дарко Бошнаковски.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Бистра Ангеловкса.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Татјана Рушковска.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Дарко Бошнаковски.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Татјана Рушковска.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
Одлука по доставено Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
Одлука по доставено Барање од доц. д-р Ленче Николовска.
Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум со наслов „Медицинска микробиологија и
паразитологија“ од авторот проф. д-р Васо Талески.
Одлука за одобрување на превоз за студенти.
Одлука за одобрување на превоз за студенти.
Одлука за кодирање на предмети на втор циклус студии.

Дневен ред од 154. седница на ННС одржана на ден 21.12.2015
година
1. Усвојување на Записник од 153-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука за избор на член на Одборот за соработка и
доверба со јавност на Факултетот за медицински науки.
3. Донесување Одлука по објавена рецензија во Универзитетски билтен
со број 159 од 1.12.2015 година на ракописот „Хемија на колоиди“ –
учебник од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска и доц. д-р Сања КостадиновиќВеличковска, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце
Делчев” во Штип.
4. Донесување Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс
објавен на ден 4.12.2015 година.
5. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
избор на наставник во сите звања за наставно-научната област
ендокринологија и заболување на метаболизмот по конкурс објавен
на ден 4.12.2015 година.
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6. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област клиничка
биохемија по конкурс објавен на ден 4.12.2015 година.
7. Донесување Одлука за измени и дополнување на покриеноста на
наставата за учебната 2015/2016 година – летен семестар.
8. Донесување Одлука за дополнителна исплата поради зголемен
ангажман на проф. д-р Јордан Нојков, проф. д-р Ерол Шабанов, д-р
Андријана Штерјовска Алексовска.
9. Донесување Одлука за доделување Благодарница на проф. д-р
Јордан Нојков, д-р Киро Салвани и проф. д-р Елизабета Зисовска за
придонесот во опремување на Кабинет за ургентна медицина и прва
помош и Кабинет за педијатрија.
10. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
11. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички стручни и академски студии.
12. Разгледување и одлучување по доставени барања од професори,
наставници и соработници.
Донесени Одлуки од 154. седница на ННС
–– Одлука за избор на член на Одборот за соработка и доверба со јавност
на Факултетот за медицински науки.
–– Одлука за усвојување на објавена рецензија во Универзитетски
билтен со број 159 од 1.12.2015 година на ракописот за учебник
„Хемија на колоиди“ – учебник од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска и
доц. д-р Сања Костадиновиќ-Величковска, Факултет за медицински
науки, Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.
–– Одлука за утврдување на кандидати пријавени по конкурс објавен на
ден 4.12.2015 година.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област ендокринологија и
заболување на метаболизмот по конкурс објавен на ден 4.12.2015
година.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област клиничка биохемија по
Конкурс објавен на ден 4.12.2015 година.
–– Одлука за дополнителна исплата поради зголемен ангажман на проф.
д-р Јордан Нојков, проф. д-р Ерол Шабанов, д-р Андријана Штерјовска
Алексовска и д-р Марија Димитрова.
–– Одлука за доделување Благодарница на проф. д-р Јордан Нојков,
д-р Киро Салвани и проф. д-р Елизабета Зисовска за придонесот
во опремување на Кабинет за ургентна медицина и прва помош и
Кабинет за педијатрија.
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–– Поединечни одлуки за студенти на прв циклус студии.
–– Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Павле Апостолоски и
утврдување на датум за одбрана.
–– Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Кирил Митевски и
утврдување на датум за одбрана.
–– Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Галаба Вереса Димова
и утврдување на датум за одбрана.
–– Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Алиџан Мерџан и
утврдување на датум за одбрана.
–– Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
за оценка на специјалистички труд на кандидатот Енис Иревул и
утврдување на датум за одбрана.
–– Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија
за оценка на специјалистички труд на кандидатот Сања Митева и
утврдување на датум за одбрана.
–– Одлука за усвојување на извештајот на рецензентската комисија за
оценка на специјалистички труд на кандидатот Тоше Пановски и
утврдување на датум за одбрана.
–– Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат на втор циклус
специјалистички стручни студии Весна Младеновска.
–– Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат на втор циклус
специјалистички стручни студии Оливер Талески.
–– Одлука за прифаќање на тема и ментор за кандидат на втор циклус
специјалистички стручни студии Марина Димитрова.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка на специјалистички труд
на кандидат Македонка Вуковиќ.
–– Одлука по доставено Барање од проф. д-р Цена Димова.
–– Одлука по доставено Барање од м-р Паулина Апостолова.
Дневен ред од 155. седница на ННС одржана на ден 15.1.2016
година
1. Усвојување на Записник од 154-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за
наставно-научната област токсиколошка хемија и инструментални
фармацевтски анализи по објавен реферат во Универзитетски билтен
со број 160 од 15.12.2015 година.
3. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставно-
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

научната област клиничка биохемија по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 161 од 30.12.2015 година.
Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област ендокринологија и заболувања на метаболизмот по
објавен реферат во Универзитетски билтен со број 161 од 30.12.2015
година.
Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за
наставно-научната област офталмологија по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 161 од 30.12.2015 година.
Донесување Одлука за ангажирање на стручњаци од пракса.
Донесување Одлука за измени и дополнување на покриеноста на
наставата за летен семестар во учебната 2015/2016 година на прв
циклус студии.
Донесување Одлука за измени и дополнување на покриеноста
на наставата во учебната 2015/2016 година на втор циклус
специјалистички стручни и академски студии.
Донесување Одлука за распишување на конкур.с
Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Практикум
за вежби по клиничка кариологија 1” од проф. д-р Ивона Ковачевска
и асистент докторанд д-р Наташа Денкова, Факултет за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за утврдување кандидати по објавен конкурс од
21.12.2015 година.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област физичка
хемија.
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 професори,
наставници и соработници.

Донесени oдлуки од 155. седница на ННС
–– Одлука за избор на доц. д-р Весна Костиќ во вонреден професор за
наставно-научната област токсиколошка хемија и инструментални
фармацевтски анализи по објавен реферат во Универзитетски билтен
со број 160 од 15.12.2015 година.
–– Одлука за избор на доц. д-р Данијела Јаниќевиќ Ивановска за
избор на вонреден професор за наставно-научната област клиничка
биохемија по објавен реферат во Универзитетски билтен со број 161
од 30.12.2015 година.
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–– Донесување Одлука за избор на д-р Ивица Смоковски во доцент
за наставно-научната област ендокринологија и заболувања на
метаболизмот по објавен реферат во Универзитетски билтен со број
161 од 30.12.2015 година.
–– Донесување Одлука за избор на д-р Страхил Газепов во доцент за
наставно-научната област офталмологија по објавен реферат во
Универзитетски билтен со број 161 од 30.12.2015 година.
–– Одлука за ангажирање на стручњаци од пракса.
–– Одлука за утврдување на покриеноста на наставата за летен семестар
во учебната 2015/2016 година на прв циклус студии.
–– Одлука за измени и дополнување на покриеноста на наставата во
учебната 2015/2016 година на втор циклус специјалистички стручни
и академски студии.
–– Одлука за распишување на конкурс.
–– Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Практикум за
вежби по клиничка кариологија 1” од проф. д-р Ивона Ковачевска
и асистент докторанд д-р Наташа Денкова, Факултет за медицински
науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за утврдување кандидати по објавен конкурс од 21.12.2015
година.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област физичка хемија.
–– Поединечни одлуки по доставени молби, барања и пријави за одбрани
од студенти на прв циклус студии.
–– Одлука за усвојување на извештај и утврдување на датум за одбрана
на специјалистички стручен труд на кандидат Лимонка Стоименовска.
–– Одлука за усвојување на извештај и утврдување на датум за одбрана
на специјалистички стручен труд на кандидат Семедин Шемоски.
–– Одлука по Барање од доц. д-р Зденка Стојановска.
–– Одлука по Барање од доц. д-р Невенка Величкова.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Ивона Ковачевска.
–– Одлука за обезбедување на мултимедијален центар за одржување
на Интернационален студентски симпозиум на Факултетот за
медицински науки, кој ќе се одржи на ден 20.4.2016 година.
–– Одлука за утврдување на потреба за отворање на сметка за уплата
на спонзорства со кои ќе се покријат трошоците за одржување на
Интернационален студентски симпозиум.
–– Одлука за обезбедување на хотелско сместување за пет предавачи
и професори кои ќе земат учество на Интернационален студентски
симпозиум.
–– Одлука за обезбедување на превоз на релација Скопје – Штип – Скопје,
за 5 предавачи и професори кои ќе земат учество на Интернационален
студентски симпозиум.
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Дневен ред од 156. седница на ННС одржана на ден 9.2.2016
година
1. Усвојување на Записник од 155-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
2. 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.
3. Донесување Одлука за ангажирање на стручњаци од пракса.
4. Донесување Одлука за измени и дополнување на покриеноста на
наставата за летен семестар 2015/2016 година.
5. Донесување Одлука за утврдување термини за одржување на настава
во одредени денови од работната недела за надворешно ангажираните
наставници и професори.
6. Донесување Одлука за утврдување членови на Наставно-научниот
совет на Факултетот за медицински науки за летниот семестар во
учебната 2015/2016 година.
7. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
8. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички стручни и академски студии.
9. Разгледување и одлучување по доставени барања од професори,
наставници и соработници.
––

––
––
––
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Донесени одлуки од 156. седница на ННС
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.
Одлука за ангажирање на стручњаци од пракса.
Одлука за измени и дополнување на покриеноста на наставата за
летен семестар 2015/2016 година.
Одлука за утврдување термини за одржување на настава во одредени
денови од работната недела за надворешно ангажираните наставници
и професори.

Годишен извештај

–– Одлука за утврдување членови на Наставно-научниот совет на
Факултетот за медицински науки за летниот семестар во учебната
2015/2016 година.
–– Поединечни одлуки по доставени молби, барања и пријави за одбрани
од студенти на прв циклус студии.
–– Одлука за усвојување на извештај и утврдување на датум за одбрана
на специјалистички стручен труд на кандидат Македонка Вуковиќ.
–– Одлука за продолжување на рокот за студирање на Димитар
Маневски.
–– Одлука за усвојување на пријава за тема и ментор на специјалистички
стручен труд од кандидат Димитар Маневски.
–– Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд на
кандидат Силвана Синокаповска.
–– Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд на
кандидат Наталија Петрова.
–– Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд на
кандидат Ивана Михајлова.
–– Одлука по Барање од доц. д-р Киро Папакоча.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Татјана Рушковска.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Татјана Рушковска.
–– Одлука по Барање од м-р Паулина Апостолова.
–– Одлука за дополнување на Одлуката со дел. број 2502-262/12 од
18.11.2015 година за усвојување на предлог годишен план и програма
за издавачка дејност на Факултет за медицински науки за 2015/2016
година.
–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на учебник во електронска форма со наслов „Орална
хирургија 1“ од авторот проф. д-р Цена Димова.
Дневен ред од 157. седница на ННС одржана на ден 7.3.2016
година
1. Усвојување на Записник од 156-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука за утврдување кандидати пријавени по конкурс
објавен на ден 9.2.2016 година во дневните весници „Нова Македонија“
и „Коха“.
3. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област радиологиј.а
4. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област физиологија
и патофизиологија.
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5. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно-научната област офталмологија.
6. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за запишување на
студенти на прв циклус студии и прв и втор циклус интегрирани
студии на студиските програми на ФМН за учебната 2016/2017
година.
7. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за запишување на
студенти на втор циклус студии на студиските програми на ФМН за
учебната 2016/2017 година.
8. Донесување Одлука за распишување на Конкурс за запишување на
студенти на трет циклус студии на студиските програми на ФМН за
учебната 2016/2017 година.
9. Донесување Одлука за распишување на Конкурс.
10. Донесување Одлука за именување на членови во Комисија за проверка
на постојните учебници од македонски автори кои се користат на
Факултетот за медицински науки.
11. Донесување Одлука по поднесена иницијатива за ангажирање на
визитинг професор на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, проф.
д-р Филипус Х. Елсинга.
12. Донесување Одлука за ангажирање на проф. д-р Светлана Станковиќ
за предмет Хематологија на СП општа медицина, за презапишани
студенти.
13. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
14. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички стручни и академски студии.
15. Разгледување и одлучување по доставени барања од професори,
наставници и соработници.
Донесени одлуки од 157. седница на ННС
–– Одлука за утврдување кандидати пријавени по конкурс објавен на ден
9.2.2016 година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.
–– Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област радиологија.
–– Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област физиологија и
патофизиологија.
–– Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област офталмологиј.а
–– Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на прв
циклус студии и прв и втор циклус интегрирани студии на студиските
програми на ФМН за учебната 2016/2017 година.
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–– Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на
втор циклус студии.
–– Одлука за распишување на Конкурс за запишување на студенти на
трет циклус студии.
–– Одлука за распишување на конкурс.
–– Одлука за именување на членови во Комисија за проверка на
постојните учебници од македонски автори кои се користат на
Факултетот за медицински науки.
–– Одлука за усвојување на поднесена иницијатива за ангажирање на
визитинг професор на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, проф.
д-р Филипус Х. Елсинга.
–– Одлука за ангажирање на проф. д-р Светлана Станковиќ за предмет
Хематологија на СП општа медицина, за презапишани студенти.
–– Поединечни одлуки по доставени молби, барања и пријави за одбрани
од студенти на прв циклус студии.
–– Одлука за усвојување на извештај и утврдување на датум за одбрана
на специјалистички стручен труд на кандидат Силвана Синокаповска.
–– Одлука за продолжување на рокот за студирање на Јована Јордевска.
–– Одлука за усвојување на пријава за тема и ментор на специјалистички
стручен труд од кандидат Даниела Мицковска.
–– Одлука за усвојување на пријава за тема и ментор на специјалистички
стручен труд од кандидат Елена Наковска.
–– Одлука за усвојување на пријава за тема и ментор на специјалистички
стручен труд од кандидат Петре Талески.
–– Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд на
кандидат Бојана Недељковиќ.
–– Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд на
кандидат Кристина Козовска.
–– Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд
на кандидат.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Цена Димова.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Милка Здравковска.
–– Одлука по Барање од асс. док. м-р Викторија Максимова.
–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на учебник со наслов „Реставративна стоматологија“ од
авторите проф. д-р Ивона Ковачевска и асс. док. Наташа Денкова.
–– Одлука за одобрено Барање за давање согласност за пријава на
организација на Европскиот Симпозиум за радиофармација во 2018
година.
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Дневен ред од 158. седница на ННС одржана на ден 29.3.2016
година
1. Усвојување на Записник од 157-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука за определување универзитетски изборни
предмети за студиските програми на прв циклус студии од Факултет
за медицински науки на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
3. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
4. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички стручни и академски студии.
5. Разгледување и одлучување по доставени барања од професори,
наставници и соработници.
Донесени одлуки од 158. седница на ННС
–– Одлука за определување универзитетски изборни предмети за
студиските програми на прв циклус студии од Факултет за медицински
науки на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
–– Поединечни одлуки по доставени молби, барања и пријави за одбрани
од студенти на прв циклус студии.
–– Одлука за усвојување на извештај и утврдување на датум за одбрана
на специјалистички стручен труд на кандидат Бојана Недељковиќ.
–– Одлука за усвојување на извештај и утврдување на датум за одбрана
на специјалистички стручен труд на кандидат Пале Ѓоргиева.
–– Одлука за усвојување на извештај и утврдување на датум за одбрана
на специјалистички стручен труд на кандидат Ивана Михајлова.
–– Одлука за усвојување на извештај и утврдување на датум за одбрана
на специјалистички стручен труд на кандидат Наталија Петрова.
–– Одлука за продолжување на рокот за студирање на Елена Младеновиќ.
–– Одлука за продолжување на рокот за студирање на Елена Младеновиќ.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Васо Талески.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Цена Димова.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Ивона Ковачевска.
–– Одлука по Барање од доц. д-р Катарина Смилков.
–– Одлука по Барање од доц. д-р Даринка Ѓоргиева Ацкова.
–– Одлука по Барање од доц. д-р Киро Папакоча.
–– Одлука по Барање од асс. док. Наташа Денкова.
–– Одлука по Барање од м-р Михајло Петровски.
–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум со наслов „Оптометрија 1 и Оптометрија 2“
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––
––
––
––
––
––

––

од авторот насл. доц. д-р Каролина Блажевска Бужаровска.
Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на на практикум со наслов „Општа патолошка физиологија“
од авторот насл. доц. д-р Милка Клинчева.
Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта со наслов „Оптометрија 1 и Оптометрија 2“ од
авторот насл. доц. д-р Каролина Блажевска Бужаровска.
Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на скрипта со наслов „Општа патолошка физиологија“ од
авторот насл. доц. д-р Милка Клинчева.
Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на на скрипта со наслов „Физичка хемија за фармацевти“ од
авторите проф. д-р Рубин Гулабоски и д-р Александар Цветковски.
Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на учебник со наслов „Пародонтологија 1“ од авторот проф.
д-р Ана Миновска.
Одлука за давање поддршка за аплицирање за меѓународен научно
– истражувачки проект Prevention with Healt – Food Education for
Children and Elderly using Medicinal – Aromatic Plants (M.A.P) and
nutraceuticals (HEALMAP).
Одлука за одобрување на превоз за реализација на практична
настава (вежби) по предметот Судска медицина, студиска програма
по општа медицина 10 семестар, во Институт за Судска медицина и
криминалистика – Скопје.

Дневен ред од 159. седница на ННС одржана на ден 12.4.2016
година
1. Усвојување на Записник од 158-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука за утврдување кандидати пријавени по конкурс
објавен на ден 25.3.2016 година во дневните весници „Нова
Македонија“ и „Коха“.
3. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно-научната област хематологија.
4. Донесување Одлука за формирање Комисија за спроведување на
тајно гласање за избор на членови на Комисијата за самоевалуација
на Факултет за медицински науки при Универзитет „ Гоце Делчев “ –
Штип.
5. Донесување Одлука за избор на членови на Комисија за самоевалуација
од Факултет за медицински науки.
6. Донесување Одлука за измена и дополнување на покриеноста за
летен семестар во учебната 2015/2016 година на студиски програми
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за прв циклус студии.
7. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
8. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички стручни и академски студии.
9. Разгледување и одлучување по доставени барања од професори,
наставници и соработници.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
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Донесени одлуки од 159. седница на ННС
Одлука за утврдување кандидати пријавени по конкурс објавен на ден
25.3.2016 година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.
Одлука за формирање рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научната област хематологија.
Одлука за формирање Комисија за спроведување на тајно гласање
за избор на членови на Комисијата за самоевалуација на Факултет за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
Одлука за избор на членови на Комисија за самоевалуација од
Факултет за медицински науки.
Одлука за измена и дополнување на покриеноста за летен семестар
во учебната 2015/2016 година на студиски програми за прв циклус
студии.
Поединечни Одлука по доставени молби, барања и пријави за одбрани
од студенти на прв циклус студии.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Грозданка Божиновска.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Ресул Бингур.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Хатиџе Ишик.
Одлука по Барање од доц. д-р Киро Папакоча.
Одлука по Барање од доц. д-р Киро Папакоча.
Одлука по Барање од проф. д-р Васо Талески.
Одлука по Барање од проф. д-р Цена Димова.
Одлука по Барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.
Одлука по Барање од асс. док. Викторија Максимова.
Одлука за одобрување на превоз за реализација на практична настава
(вежби) по предметот Интерна медицина, студиска програма по
општа медицина 8 семестар, во Специјалната болница „Филип Втори“
во Скопје.

Годишен извештај

Дневен ред од 160. седница на ННС одржана на ден 5.5.2016
година
1. Усвојување на Записник од 159-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука за утврдување на список на наставници за кои
е потребно да се обезбедат согласности за одржување настава во
учебната 2016/2017 година.
3. 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.
4. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Практикум
по медицинска микробиологија и паразитологија“ за фармација,
дентална медицина и стручни студии од проф. д-р Васо Талески,
Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
5. Донесување Одлука за проверка на пријавите за дипломски труд за
прв и втор циклус интегрирани студии.
6. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
7. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички стручни и академски студии.
8. Разгледување и одлучување по доставени барања од професори,
наставници и соработници.
Донесени одлуки од 160. седница на ННС
–– Одлука за утврдување на список на наставници за кои е потребно да се
обезбедат согласности за одржување настава во учебната 2016/2017
година.
–– Одлука за стручна посета на професори и студенти од студиската
програма по општа медицина за двонеделен престој на клиниките на
Државниот медицински универзитет во Самара, Русија.
–– Одлука за усвојување на објавена рецензија на ракописот „Практикум
по медицинска микробиологија и паразитологија“ за фармација,
дентална медицина и стручни студии од проф. д-р Васо Талески,
Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за проверка на пријавите за дипломски труд за прв и втор
циклус интегрирани студии.
–– Поединечни одлука по доставени молби и барања од студенти на прв
циклус студии.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Грозданка Божиновска .
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Ресул Бингур.
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–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Хатиџе Ишик.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Ивона Ковачевска.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
–– Одлука по Барање од проф. д-р Бистра Ангеловска.
–– Одлука по Барање од доц. д-р Киро Папакоча.
–– Одлука по Барање од доц. д-р Даринка Ѓоргиева Ацкова.
–– Одлука по Барање од доц. д-р Катарина Смилков.
–– Одлука по Барање од асс. док. Викторија Максимова.
–– Одлука за одобрување на превоз за реализација на практична настава
(вежби) по предметот Инструментални анализи, студиска програма
за медицински лаборанти, 4 семестар, во Институт за јавно здравје
во Скопје.
–– Одлука за избор на рецензенти за издравање на скрипта со наслов
„Орално здравје и превентива на орални заболувања - скрипта“ од
авторите проф. д-р Цена Димова и асс. док. Сања Нашкова.
–– Одлука за избор на рецензенти за издравање на практикум со наслов
„Орално здравје и превентива на орални заболувања - практикум“ од
авторите проф. д-р Цена Димова и асс. док. Сања Нашкова.
Дневен ред од 161. седница на ННС одржана на ден 23.4.2015
година
1. Усвојување на Записник од 137-та 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 област
Радиобиологија.
6. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област Хемиј.а
7. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научната област Пулмологија
со фтизиологија и Геријатрија.
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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 докторанд за 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
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 одлуки од 161. седница на ННС
–– Одлука за утврдување на покриеноста на наставата во зимскиот
и летниот семестар во учебната 2016/2017 година на студиските
програми од прв циклус.
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–– Одлука за утврдување на покриеноста на наставата во зимскиот
и летниот семестар во учебната 2016/2017 година на студиските
програми од втор циклус.
–– Одлука за формирање комисии за упис на нови студенти во учебната
2016/2017 година.
–– Одлука за формирање комисија за изготвување на испитни прашања
за полагање на прв дел од државен испит согласно Законот за
медицинските студии и континуирано стручно усовршување на
докторите на медицина.
Дневен ред од 162. седница на ННС одржана на ден 25.5.2016
година
1. Усвојување на Записник од 160-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
2. Усвојување на Записник од 161-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
3. Донесување Одлука за избор на претставник на Собранието на
Фармацевтска комора на РМ.
4. Донесување Одлука за давање подршка за втора фаза на апликација
за формирање и соработка за центар за инзвонредност на полето на
транслационата медицина при Универзитетот на Љубљана.
5. Донесување Одлука за дополнување на одлука број 2002-95/4 од
11.5.2016 г. за формирање комисија за изготвување на прашања
за полагање на прв дел на стручен испит согласно со Законот
за медицински студии и континуирано стручно усовршување на
докторите на медицина.
6. Донесување Одлука за формирање на нова рецензентска комисија
по распишан конкурс за избор на еден наставник во сите звања за
наставно-научната област физичка хемија.
7. Одука за усвојување на извештајот - ракописот за „Физичка хемија за
фармацевти“ скрипта од проф. д-р Рубин Гулабоски и д-р Александар
Цветковски, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце
Делчев Штип.
8. Одука за усвојување на извештајот - ракописот „Орална хирургија
1 - Практикум“ од проф. д-р Цена Димова, Факултет за медицински
науки, Универзитет Гоце Делчев во Штип.
9. Одука за усвојување на извештајот - ракописот за учебник „Орална
хирургија 1“ од проф. д-р Цена Димова, Факултет за медицински
науки, Универзитет Гоце Делчев во Штип.
10. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
11. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
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втор циклус специјалистички стручни и академски студии.
12. Разгледување и одлучување по доставени барања од професори,
наставници и соработници.
––
––
––

––
––

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Донесени одлуки од 162. седница на ННС
Одлука за избор на претставник на Собранието на Фармацевтска
комора на РМ.
Одлука за давање поддршка за втора фаза на апликација за формирање
и соработка за центар за извонредност на полето на транслационата
медицина при Универзитетот на Љубљана.
Одлука за дополнување на Одлука број 2002-95/4 од 11.5.2016 г за
формирање комисија за изготвување на прашања за полагање на прв
дел на стручен испит согласно со Законот за медицински студии и
континуирано стручно усовршување на докторите на медицина.
Одлука за формирање на нова рецензентска комисија по распишан
конкурс за избор на еден наставник во сите звања за наставнонаучната област физичка хемија.
Одлука за усвојување на извештајот - ракописот за „Физичка хемија за
фармацевти“ скрипта од проф. д-р Рубин Гулабоски и д-р Александар
Цветковски, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип.
Одлука за усвојување на извештајот - ракописот „Орална хирургија
1 - практикум“ од проф. д-р Цена Димова, Факултет за медицински
науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Одлука за усвојување на извештајот - ракописот за учебник „Орална
хирургија 1“ од проф. д-р Цена Димова, Факултет за медицински
науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
Одлука за проверка на пријавите за дипломски труд за прв и втор
циклус интегрирани студии.
Поединечни одлука по доставени молби и барања од студенти на прв
циклус студии.
Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Дениз Карајигит.
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
на кандидатот Сузана Петковска.
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
на кандидатот Александар Трајчевски.
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
на кандидатот Димитар Маневски.
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
на кандидатот Минола Пауновска.
Одлука за формирање комисија за оценка на специјалистички труд,
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

на кандидатот Снежана Петковска Николовска.
Одлука по Барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
Одлука по Барање од проф. д-р Ивона Ковачевска.
Одлука по Барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.
Одлука по Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
Одлука по Барање од проф. д-р Ѓорѓи Шуманов.
Одлука по Барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
Одлука по Барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
Одлука по Барање од проф. д-р Гордана Панова.
Одлука по Барање од проф. д-р Цена Димова.
Одлука по Барање од доц. д-р Ленче Николовска.
Одлука по Барање од доц. д-р Светлана Јовевска.

Дневен ред од 163. седница на ННС одржана на ден 26.5.2015
година
1. Усвојување на Записник од 162-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука по објавен реферат во Универзитетски билтен
со број 170 од 1.6.2016 година за избор на еден наставник во сите
звања за наставно-научната област физичка хемија на Факултет за
медицински науки при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
3. Донесување Одлука по објавена рецензија на на ракописот за скрипта
„Општа патолошка физиологија“ од доц. д-р Милка Клинчева,
Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
4. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот „Практикум
по општа патолошка физиологија“ од доц. д-р Милка Клинчева,
Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
5. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот за учебник
„Реставративна стоматологија” од вонреден професор д-р Ивона
Ковачевска и асистент-докторанд д-р Наташа Денкова, Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
6. Донесување Одлука за формирање на нова рецензентска комисија
за избор на наставник во сите звања за наставно-научна област
физиологија и патофизиологија.
7. Донесување Одлука за формирање на нова рецензентска комисија
за избор на наставник во сите звања за наставно-научна област
офталмологија.
8. Донесување Одлука за формирање на нова рецензентска комисија
за избор на наставник во сите звања за наставно-научна област
радиологија.
9. Донесување Одлука за распишување на конкурс.
10. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за

852

Годишен извештај

одбрани од студенти на прв циклус студии.
11. Разгледување и одлучување по доставени документи од студенти на
втор циклус специјалистички стручни и академски студии.
12. Разгледување и одлучување по доставени барања од професори,
наставници и соработници.
Донесени одлуки од 163. седница на ННС
–– Одлука за избор на др. Александар Цветковски во доцент за наставнонаучната област физичка хемија на Факултет за медицински науки
при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за усвојување на рецензија на ракописот за скрипта „Општа
патолошка физиологија“ од доц. д-р Милка Клинчева, Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за усвојување на рецензија на ракописот „Практикум по општа
патолошка физиологија“ од доц. д-р Милка Клинчева, Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за усвојување на рецензија на ракописот за учебник
„Реставративна стоматологија” од вонреден професор д-р Ивона
Ковачевска и асистент-докторанд д-р Наташа Денкова, Факултет за
медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно-научна област физиологија и
патофизиологија.
–– Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно-научна област офталмологија.
–– Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно-научна област радиологија.
–– Одлука за распишување на конкурс.
–– Поединечни одлука по доставени молби и барања од студенти на прв
циклус студии.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Ивана Димиќ.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Мартин Каровски.
–– Одлука за прифаќање на пријавата за изработка на специјалистички
труд од кандидатот Стефка Бојкиќ.
–– Одлука за усвојување на извештај од комисија и определување на
датум за одбрана на специјалистички труд, на кандидатот Александар
Трајчевски.
–– Одлука за усвојување на извештај од комисија и определување на
датум за одбрана на специјалистички труд, на кандидатот Димитар
Маневски.
–– Одлука за усвојување на извештај од комисија и определување на
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

датум за одбрана на специјалистички труд, на кандидатот Минола
Пауновска.
Одлука за усвојување на извештај од комисија и определување на
датум за одбрана на специјалистички труд, на кандидатот Снежана
Петковска Николовска.
Одлука за усвојување на извештај од комисија и определување на
датум за одбрана на специјалистички труд, на кандидатот Оливер
Талески.
Одлука за усвојување на извештај од комисија и определување на
датум за одбрана на специјалистички труд, на кандидатот Жаклина
Кочова.
Одлука за усвојување на извештај од комисија и определување на
датум за одбрана на специјалистички труд, на кандидатот Сузана
Петковска.
Одлука по Барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
Одлука по Барање од проф. д-р Васо Талески.
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 Ленче Милошева.
Одлука по Барање од проф. д-р Зденка Стојановска.
Одлука по Барање од доц. д-р Невенка Величкова.
Одлука по Барање од доц. д-р Невенка Величкова.
Одлука за одобрување на превоз за потребите за реализација на
теренска настава по предметот Фармацевтска ботаника, студиска
програма по фармација, 3 семестар.
Поединечни одлуки во врска со престојниот Симпозиум
„Дентофацијална естетика – современи пристапи и решенија“, кој ќе
се одржи на ден 5.11.2016 година.

Дневен ред од 164. седница на ННС одржана на ден 15.7.2016
година
1. Усвојување на Записник од 163-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот за учебник
„Пародонтологија 1“ од проф. д-р Ана Миновска, Факултет за
медицински науки, Стоматологија, Универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип.
3. Донесување Одлука по објавена рецензија ракописот за практикум
со наслов „Оптометрија 1 и Оптометрија 2” од доц. д-р Каролина
Блажевска-Бужаровска, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип.
4. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракописот за скрипта
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со наслов „Оптометрија 1 и Оптометрија 2” од доц. д-р Каролина
Блажевска-Бужаровска, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип.
5. Донесување Одлука за формирање на нова рецензентска комисија
за избор на наставник во сите звања за наставно-научна област
хематологија.
6. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
7. Разгледување и одлучување по доставени барања од професори,
наставници и соработници.
Донесени одлуки од 164. седница на ННС
–– Одлука за усвојување на рецензија за ракописот за учебник
„Пародонтологија 1“ од проф. д-р Ана Миновска, Факултет за
медицински науки, Стоматологија, Универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип .
–– Одлука за усвојување на рецензија на ракописот за практикум со
наслов „Оптометрија 1 и Оптометрија 2” од доц. д-р Каролина
Блажевска-Бужаровска, Факултет за медицински науки, Универзитет
„Гоце Делчев“ во Штип.
–– Одлука за усвојување на рецензија на ракописот за скрипта со наслов
„Оптометрија 1 и Оптометрија 2” од доц. д-р Каролина БлажевскаБужаровска, Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип.
–– Одлука за формирање на нова рецензентска комисија за избор на
наставник во сите звања за наставно-научна област хематологија.
–– Поединечни одлуки по доставени молби и барања од студенти на прв
циклус студии.
–– Одлука по барање од проф. д-р Ивона Ковачевска.
–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на електронски практикум со наслов „Анатомија на вилици
и дентална морфологија - практикум“ од авторите доц. д-р Киро
Папакоча, проф. д-р Цена Димова, асс. док. Сања Нашкова, лаб.
Кирил Митевски, лаб. Павле Апостолоски, д-р Михајло Петровски.
–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на на ракописот за
издавање на електронска скрипта со наслов „Анатомија на вилици
и дентална морфологија - скрипта“ од авторите доц. д-р Киро
Папакоча, проф. д-р Цена Димова, асс. док. Сања Нашкова, лаб.
Кирил Митевски, лаб. Павле Апостолоски, д-р Михајло Петровски.

855

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Дневен ред од 165. седница на ННС одржана на ден 15.8.2016
година
1. Усвојување на Записник од 164-та седница на Наставно-научен совет
на Факултетот за медицински науки.
2. Донесување Одлука за избор на наставник во сите звања за наставнонаучна област физиологија и патофизиологија.
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати пријавени
по конкурс објавен на ден 11.7.2016 година.
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор
на наставник во сите звања за наставно-научна област Кинезиологија.
5. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија
за избор на наставник во сите звања за наставно-научна област
Дерматовенерологија.
6. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија
за избор на наставник во сите звања за наставно-научна област
Трансфузиологија.
7. Донесување Одлука за распишување конкурс.
8. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракопис „Орално здравје
и превентива на орални заболувања - скрипта“.
9. Донесување Одлука по објавена рецензија на ракопис „Орално здравје
и превентива на орални заболувања - практикум“.
10. Донесување Одлука за исплата на средства за дополнителна
ангажираност на стручњаците од пракса.
11. Донесување Предлог-одлука по доставено Барање за согласност за
вршење на високообразовна дејност на Воената академија „Генерал
Михајло Апостолски“ – Скопје за проф. д-р Васо Талески.
12. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
13. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања, пријави за
одбрани од студенти на втор циклус студии.
14. Разгледување и одлучување по доставени барања од професори,
наставници и соработници.
Донесени одлуки од 165. седница на ННС
–– Одлука за избор на насл. доц. д-р Милка Клинчева во звање доцент за
наставно-научна област физиологија и патофизиологија.
–– Одлука за утврдување на пријавени кандидати пријавени по конкурс
објавен на ден 11.7.2016 година
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научна област Кинезиологија.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научна област Дерматовенерологија.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор на наставник
во сите звања за наставно-научна област Трансфузиологија.
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–– Одлука за распишување конкурс.
–– Одлука за усвојување на објавена рецензија на ракопис „Орално
здравје и превентива на орални заболувања – скрипта.
–– Одлука за усвојување на објавена рецензија на ракопис „Орално
здравје и превентива на орални заболувања - практикум“.
–– Одлука за исплата на средства за дополнителна ангажираност на
стручњаците од пракса.
–– Предлог-одлука за одобрување на Барање за давање согласност за
вршење на високообразовна дејност на Воената академија „Генерал
Михајло Апостолски“ – Скопје за проф. д-р Васо Талески.
–– Поединечни одлуки по молби, барања и пријави за одбрани од
студенти на прв циклус студии.
–– Поединечни одлуки по доставени молби, барања, пријави за одбрани
од студенти на втор циклус студии.
–– Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
–– Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Рубин Гулабоски.
–– Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Васо Талески.
–– Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Васо Талески.
–– Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Цена Димова.
–– Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Биљана Ѓорѓеска.
–– Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
–– Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Ленче Милошева.
–– Одлука за одобрено Барање од доц. д-р Катарина Смилков.
–– Одлука за одобрено Барање од доц. д-р Даринка Ѓоргиева Ацкова.
–– Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Татјана Рушковска.
–– Одлука за одобрено Барање од асс. док. м-р Викторија Максимова.
Дневен ред од 166. седница на ННС одржана на ден 31.8.2016
година
1. Донесување Одлука за утврдување на покриеност на наставата во
учебната 2016/2017 година на сите студиски програми на прв циклус
студии.
2. Донесување Одлука за распишување конкурс.
3. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања и пријави за
одбрани од студенти на прв циклус студии.
4. Разгледување и одлучување по доставени молби, барања, пријави за
одбрани од студенти на втор циклус студии.
5. Разгледување и одлучување по доставени барања од професори,
наставници и соработници.
Донесени одлуки од 166. седница на ННС
–– Одлука за утврдување на покриеност на наставата во учебната
2016/2017 година на сите студиски програми на прв циклус студии.
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Одлука за распишување конкурс.
Поединечни одлуки за студенти од прв циклус студии.
Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Бистра Ангеловска.
Одлука за одобрено Барање од доц. д-р Вело Марковски.
Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Гордана Панова.
Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Гордана Панова.
Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска.
Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Милка Здравковска.
Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Цена Димова.
Одлука за одобрено Барање од проф. д-р Цена Димова.
Одлука за одобрено Барање од доц. д-р Киро Папакоча.
Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум со наслов „Нега на новородено дете –
Прирачник за практична настава“ од авторот проф. д-р Елизабета
Зисовска.
–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот за
издавање на практикум со наслов „Нега на новородено дете –
Прирачник за практична настава“ од авторот проф. д-р Елизабета
Зисовска.
–– Одлука за избор на рецензенти за рецензирање на ракописот
за издавање на електронска скрипта со наслов „Клиничка
кинезитерапија“ од авторите доц. д-р Ленче Николовска, д-р Данче
Василева, д-р Тоше Крстев и Тамара Страторска.
–– Одлука за обезбедување на мултимедијалниот центар на
Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип за одржување на Научен
симпозиум „Дентофацијална естетика – современи пристапи и
решенија“, кој ќе се одржи на ден 5.11.2016 година.
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНИТЕ
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014

Вкупно
пријавени
581
%

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
299
51,46

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
169
44,36

Не се
јавиле
на
5
6
9
10
испитот
732
658
747
851
735 857
0
15,98 14,37 16,31 18,58 16,05 18,71
0,00

Го
положиле
испитот
3848
84,02

5

6

282
173
48,54 29,78

ОЦЕНКА
7
8
49
8,43

38
6,54

9

10

24
4,13

15
2,58

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014

Вкупно
пријавени
381
%

5

6

212
97
55,64 25,46

ОЦЕНКА
7
8
33
8,66

29
7,61

Февруарска прва сесија, 2015

Вкупно
пријавени
4580
%

9

10

9
2,36

1
0,26

ОЦЕНКА
7
8

Февруарска втора сесија, 2015

Вкупно
пријавени

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
3732
63,94

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
1097
50,65

Не се
јавиле
на
5
6
9
10
испитот
679
811
874
962
751 651
0
14,36 17,15 18,49 20,35 15,88 13,77
0,00

Го
положиле
испитот
4049
85,64

5

6

ОЦЕНКА
7
8

9

10

5837
%

2105 961
856
835
633 447
36,06 16,46 14,67 14,31 10,84 7,66

Вкупно
пријавени

ОЦЕНКА
7
8

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015

2166
%

5

6

1069 508
286
49,35 23,45 13,20

208
9,60

Јунска прва испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
4728
%

9

10

69
3,19

26
1,20

ОЦЕНКА
7
8

Јунска втора испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
6598
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

2579 1203 930
834
39,09 18,23 14,10 12,64

9

10

582
8,82

470
7,12

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
4019
60,91
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Августовска испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
2666
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

1328 655
324
49,81 24,57 12,15

238
8,93

9

10

76
2,85

45
1,69

9

10

47
2,04

19
0,82

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015

Вкупно
пријавени
2306
%

5

6

ОЦЕНКА
7
8

1001 777
297
43,41 33,69 12,88

165
7,16

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
1338
50,19

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
1305
56,59

Техничка опременост
Опременост на лаборатории, предавални или амфитеатри на
факултетот
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Опрема
PCR апарат

Тип
EPPENDORF
Mastercycler
personal
Хоризонтална електрофореза BIORAD
Хоризонтална електрофореза THERMO
Вертикална електрофореза
SEE 600 Series
Центрифуга
Mini Spin
Eppendorf
Cooling-Heathing Thermostat
CH 100 BIOSAN
UV TRANSILUMINATOR
0
BIOLOG систем
0
Ламинар
Iskra PIO M012
Автоклав
Дестилатор за вода
Систем за ултрачиста вода
MICROLAB
BINDER комори за раст
Пламен фотометар
FLAPHO 40
Колориметар
МА9507
Автоклав
Sutjeska
Монокуларни микроскопи
3 B Scientific
Бинокуларни микроскопи
3 B Scientific
Бинокулар
Jena
Бинокулар
ZOOM 6045
Микроскоп
Jenamed 02
Микроскоп
Jena

Намена
кампус - 2

Број
1

кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2

1
1
1
1

кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 3
кампус - 3
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2
кампус - 2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
5
1
1
1
1
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23
24
25

Сериски термостат
Термостат
Сушница

26
27
28

Аналитичка вага (d 0 0.01)
Автоклав
Електична мешалка Hotplate
& Stirrer
Фитотрон 2 бр.
Ламинарна комора

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Autofrigor
Iilmlaubor
Baird&Tatlock 0
LTD
Sartorius GM 312
Sutjeska
Jenway 1100
PIO SMBC 122
AV
Centric Z 230 A
3 B Scientific

Центрифуга
Сет на микробиолошки
препарати
Сет на хистолошки препарати 3 B Scientific
Сет на цитогенетски
3 B Scientific
препарати
Болнички
кревет0хидрауличен
Кревет-носилка ( Padded
Strecher)
Душек за болнички кревет
Чаршави-горни (220-140см)
Чаршави-долни (220140см)
Перници со навлаки
Ќебиња
Крпи фротир големи
Крпи фротир мали
Модел на бут за
интрамускуларна (i.m)
инекција
Модел рака за интравенска
(i.v) инекција
Модел за катетеризација,
женски
Модел за катетеризација,
машки
Модел за симулација на
декубитус
Модел за интрадермална (i.d)
инјекција
Модел за интрамускуларна
(i.m) инјекција (сува)

кампус – 2
кампус – 2
кампус - 2

1
1
1

кампус – 2
кампус – 2
кампус – 2

1
1
1

кампус - 2
кампус - 2

1
1

кампус - 2
кампус - 3

1
24

кампус - 3
кампус - 3

100
20

кампус - 3

1

кампус - 3

1

кампус - 3
кампус - 3
кампус - 3

1
5
5

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

5
2
5
5
1

кампус – 3
кампус - 3
кампус - 3
кампус -3
кампус - 3
кампус - 3

2
1
1
1
1
1
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51

Модел надколеница за
интртамускуларна инекција
Модел задница
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

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

кампус –3
кампус - 3
кампус – 3
кампус -3
кампус - 3

1
1
1
1
1

кампус - 3
кампус - 3

1

кампус – 3
кампус -3
кампус – 3

1
1

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

1

1
2
2
1
1

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ОПРЕМАТА СО КОЈА
РАСПОЛАГА КАБИНЕТОТ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И
КИНЕЗИТЕРАПИЈА
Во моментот кабинетот располага со следната опрема:
ред.
бр.
1
2
3
4

5
6
7
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НАЗИВ
Компјутер (лаптоп)
LCD проектор
Печатар - ласерски во боја
Комбиниран апарат за електротерапија
-Галванска струја
-Нискофреквентни импулсни струи:
-Дијадинамични струи
-Фарадеева струја
-ТЕНС
Апарат за магнетотерапија со
електромагнетни обрачи
Апарат за ласертерапија со ласерски сонди за
ласерпунктура и ласерско скенирање
Laser triactiv – IPL
(со сите три призми)

Количина
1
1
1
1

1
1
1
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Заштитни очила за ласертерапија
Апарат за среднофреквентни 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 45 см
Пумпа за фитбол – топки за пилатес
Динамометар за тело
Динамометар за рака
Диск за вежбање на координација и
рамнотежа
Патерици
(алуминиумски, подесиви по висина)
Дубак – за проодување
Апарат за терапија во суспензија
Therapy Master
(со комплетна дополнителна опрема)

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10
5
1
1
3
3
2
1
1
3
2 пара
2
1
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

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

1
10
30
20
1
1
5
5
5
3
3
1
1
1
1
5
1
1
6
1
5
5
10

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
на акредитационата комисија во амфитеатри, училници и специјализирани
компјутерски лаборатории. За секој студент е обезбедено соодветно место
во лабораториите, училниците и амфитеатрите.
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Р.б.

Просторија

1.

Амфитеатри

2.

Предавални

3.

Училници

Компјутерски

4.

лаборатории

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

5.

6.
7.
8.
9.

Бр. на
места
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

м2

60
60
60
60
60
40
40
40
40
40
40

1
1
1
1
1
1

1
1
0

30
30
30

Каде се наоѓа
просторијата
Кампус 2
Кампус 3
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 4
Кампус 2
Кампус 2
Кампус 2
Кампус 3
Кампус 3
Кампус 3

Кампус 2
Кампус 1
Кампус 1

Име на лабораторија/предавална/амфитеатар/кабинет
Р.бр.

1

Вид на опрема

Лабораторија за радиофармација-НРLC течен хроматограф
со радиохемиски детектор, липоизатор, оловна комора,
електрофореза

Количина
1
2
1
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2
3
4
5
6

Лабораторија за биохемија-УВ ВИС спектрофотометар,
Лабораторија
за
биоелектрохемија-потенциостати,
АУТОЛАБ
Лабораторија за анатомија-фантоми и анатомски модели
Лабораторија за нега на болен-фантоми
Микроскопска лабораторија-микроскопи

1
2
2
1
12

Издавачка дејност и научноистражувачка работа
ПРОФ. Д-Р РУБИН ГУЛАБОСКИ - Активности во учебната
2015/2016 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. Рубин Гулабоски, Александар Цветковски, Физичка хемија за
Фармација, рецензирана скрипта, 2016, УГД Штип
2.

3.

4.

5.

6.

866

Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
Gulaboski, Rubin and Bogeski, Ivan and Kokoskarova, Pavlinka and
Haeri, Haleh H. and Mitrev, Sasa and Stefova, Marina and Stanoeva,
Jasmina Petreska and Markovski, Velo and Mirceski, Valentin and
Hoth, Markus and Kappl, Reinhard (2016) New insights into the
chemistry of Coenzyme Q-0: A voltammetric and spectroscopic study.
Bioelectrochemistry, 111. pp. 100-108. ISSN 15675394 http://eprints.
ugd.edu.mk/15914/
Haeri, Haleh H. and Bogeski, Ivan and Gulaboski, Rubin and Mirceski,
Valentin and Hoth, Markus and Kappl, Reinhard (2016) An EPR and
DFT study on the primary radical formed in hydroxylation reactions of
2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone. Molecular Physics pp. 1-11. ISSN
0026-8976 http://eprints.ugd.edu.mk/15641/
Gulaboski, Rubin and Markovski, Velo and Zhu, Jihe, Journal of Solid
State Electrochemistry, 20. pp. 1-10. ISSN 1432-8488 Redox chemistry
of coenzyme Q—a short overview of the voltammetric features. (2016)
http://eprints.ugd.edu.mk/15913/
V. Maksimova, V. Mirceski, R. Gulaboski, L. Koleva Gudeva, Z. Arsova
Sarafinovska, Electrochemical Evaluation of the Synergistic Effect of
the Antioxidant Activity of Capsaicin and Other Bioactive Compounds
in Capsicum sp. Extracts, Int. J. Electrochem. Sci., 11 (2016) 6673 –
6687, doi: 10.20964/2016.08.34 http://www.electrochemsci.org/papers/
vol11/110806673.pdf
V. Ivanova, B. Balabanova, E. Bogeva, T. Frentiu, M. Ponta, M. Senila,
R. Gulaboski, F. D. Irimie, Rapid Determination of Trace Elements
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in Macedonian Grape Brandy for their Characterization and Safety
Evaluation, Food Analytical Methods (2016) 1-10. http://link.springer.
com/article/10.1007/s12161-016-0604-5
7. 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 (2016)
8. V. Maksimova, L. K. Gudeva, Rubin Gulaboski, K. Nieber, Co-extracted
bioactive compounds in Capsicum fruit extracts prevent the cytotoxic
effects of capsaicin on B104 neuroblastoma cells, Revista Brasileira
de Farmacognosia (2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.bjp.2016.06.009
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0102695X16302320
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
–– Maksimova, Viktorija and Gulaboski, Rubin and Koleva Gudeva, Liljana
and Ruskovska, Tatjana and Mirceski, Valentin (2016) Comparison of
optical and electrochemical methods for determination of the antioxidant
effect of some plant metabolites. In: SOE DAAD “From Molecules to
Functionalized Materials”, 1-5 Sept 2016, Ohrid, Macedonia.
–– Gulaboski, Rubin (2016) Electrochemical devices - Principles and
Application. In: SOE DAAD “From Molecules to Functionalized
Materials”, 1-5 Sept 2016, Ohrid, Macedonia.
–– Balabanova, Biljana and Gulaboski, Rubin (2016) Optical emission
spectroscopy: a method for correlating emission intensities to “reactive
particle density”. In: SOE DAAD “From Molecules to Functionalized
Materials”, 1-5 Sept 2016, Ohrid, Macedonia.
–– Gulaboski, Rubin (2016) Electrochemical Devices: VoltammetryPrinciples and Applications. In: Instrumental Techniques and DevicesFrom Molecules to Functionalized Materials, 1-5 Sept 2016, Ohrid,
Macedonia.
–– Ivanova, Violeta and Balabanova, Biljana and Bogeva, Elena and Frentiu,
Tiberiu and Ponta, Michaela and Senila, Marin and Gulaboski, Rubin
and Dan Irimie, Florin and Stafilov, Trajče (2016) Determination of
Trace Elements in Macedonian Grape Brandies Using GFAAS. In: 16th
CEEPUS Symposium and Summer School on Bioanalysis, 6-15 July
2016, Warsaw, Poland.
–– Janevik-Ivanovska, Emilija and Zdravev, Zoran and Bhonsle, Uday and
Osso Junior, Joao Alberto and Duatti, Adriano and Angelovska, Bistra and
Stojanovska, Zdenka and Arsova-Sarafinovska, Zorica and Bosnakovski,
Darko and Gjorgieva Ackova, Darinka and Smilkov, Katarina and
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––

––

––

––
––

Drakalska, Elena and Venkatesh, Meera and Gulaboski, Rubin (2016)
University Master Program of Radiopharmacy – step forward for
Good Radiopharmacy Education. In: 18th European Symposium on
Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, 7-10 April 2016, Salzburg,
Austria.
Aleksandrov, Mihail and Maksimova, Viktorija and Gulaboski, Rubin
(2016) Development of an electrochemical method for estimation of
the antioxidative capacity of syringic and ferulic acid with ABTS as a
redox mediator. In: First International Students’ Symposium of Faculty of
Medical Sciences, 20 Apr 2016, Stip, Macedonia.
Balabanova, Biljana and Gulaboski, Rubin (2015) Human health
risks from heavy metals via consumption of contaminated food. In:
International Symposium at Faculty of Medical Sciences, 24 Nov 2015,
Stip, Macedonia.
Maksimova, Viktorija and Koleva Gudeva, Liljana and Radovanovic,
Blaga and Gulaboski, Rubin (2015) Development of an ultrasonic method
for effective extraction of capsaicin as a potent bioactive compound. In:
International Symposium at Faculty of Medical Sciences, 24 Nov 2015,
Stip, Macedonia.
Janeva, Milkica and Gulaboski, Rubin (2015) Electrochemical analysis
of the properties of benzene-1,2,4-triol. In: International Symposium at
Faculty of Medical Sciences, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
Gulaboski, Rubin (2015) New Insights into the Chemistry and Functions
of Coenzyme Q. In: International Symposium at Faculty of Medical
Sciences, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.

III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
–– Рубин Гулабоски-од 5 до 20 ноември 2015 и од 3 до 14 јуни 2016
година - престој на Медицинскиот факултет при Уни-Саарланд,
Германија-проект-Протеин-филм волтаметрија.
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
1. Rubin Gulaboski-Protein-film voltammetry-Alexander von Humboldt
Project, Germany-Macedonia-2011-2016.
2. Rubin Gulaboski-From molecules to Functionalized Materials-SOE
DAAD Project, Germany-Macedonia-Romania-Serbia-Kosovo 20112016
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Проф. д-р Зденка Стојановска Активности во учебната 2015/2016
година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1.
Зденка Стојановска, Елена В’чкова-Бебековска, Прирачник за
нумерички вежби по биофизика, 2015, УГД Штип
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
1. Stojanovska, Zdenka and Boev, Blazo and Zunic, Zora S. and Ivanova,
Kremena and Ristova, Mimoza and Tsenova, Martina and Ajka, Sorsa
and Janevik-Ivanovska, Emilija and Taleski, Vaso and Bossew, Peter
(2016) Variation of indoor radon concentration and ambient dose
equivalent rate in different outdoor and indoor environments. Radiation
and Environmental Biophysics, 55 (2). pp. 171-183. ISSN 0301-634X
http://eprints.ugd.edu.mk/15789/
2. Stojanovska, Zdenka and Boev, Blazo and Zunic, Zora S. and Bossew,
Peter and Jovevska, Svetlana (2016) Results of radon CR-39 detectors
exposed in schools due two different long-term periods. Nukleonika, 61
(3). pp. 385-389. ISSN 1508-5791 http://eprints.ugd.edu.mk/16203/
3. Ivanova, Kremena and Stojanovska, Zdenka and Badulin, Viktor and
Kunovska, Bistra and Yovcheva, M (2016) Screening for risk assessment
around closed uranium mining sites. Radioprotection, 51 (3). pp. 193-198.
ISSN 0033-8451; eISSN: 1769-700X http://eprints.ugd.edu.mk/16289/
4. Curguz, Zoran and Stojanovska, Zdenka and Zunic, Zora S. and Kolarz,
P. and Ischikawa, T. and Omori, Y. and Mishra, Rosaline and Sapra, B.K.
and Vaupotic, Janja and Ujic, P. and Bossew, Peter (2015) Long-term
measurements of radon, thoron and their airborne progeny in 25 schools
in Republic of Srpska. Journal of Environmental Radioactivity, 148. pp.
163-169. ISSN 0265-931X http://eprints.ugd.edu.mk/13888/
5. Ivanova, Kremena and Stojanovska, Zdenka and Badulin, Viktor and
Kunovska, Bistra and Yovcheva, M (2015) Radiological impact of surface
water and sediment near uranium mining sites. Journal of Radiological
Protection (35). pp. 819-834. ISSN 1361-6498 http://eprints.ugd.edu.
mk/14831/
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ

1. Zunic, Zora S. and Stojanovska, Zdenka and Veselinovic, Nenad and

Mishra, Rosaline and Sapra, B.K. and Ishikawa, T. and Omori, Y. and
Curguz, Zoran and Ramola, R.C. (2016) Indoor radon, thoron and their
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progeny concentrations in high thoron rural Serbia environments. In: 8
th International Conference on Protection against Radon at Home and at
Work, September 12–16, 2016,, Prague.
2. Curguz, Zoran and Stojanovska, Zdenka and Mishra, Rosaline and Sapra,
B.K. and Kolarz, P. and Ramola, R.C. and Zunic, Zora S. (2016) Longterm measurements of equilibrium equivalent radon and thoron progeny
concentrations in Republic of Srpska dwellings. In: 8 th International
Conference on Protection against Radon at Home and at Work, September
12–16, 2016,, Prague
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
–– Зденка Стојановска од 29ти јуни до 06ти јули 2016 година- престој
на саобраќајниот факултет во Добој-проект- Mjerenje trenutnog stanja
radioaktivnosti zemlje, vode i vazduha , na po podrucju Novog Grada.
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
–– Stojanovska, Zdenka and Boev, Blazo and Taleski, Vaso and Danilova,
Marina and Debreslioska, A. Фактори кои влијаат врз проценката на
концентрацијата и дозата од радон во училиштата.УГД проект 20132016.
–– Z. Curguz, Z.S.Zunic, P.Kolarz, Z. Stojanovska, Mjerenje trenutnog stanja
radioaktivnosti zemlje, vode i vazduha , na po podrucju Novog Grada“
(19/6-020/961-101/15), Univerzitet u Istocnom Sarajevu OJ Saobracajni
Fakultet Doboj ( 2016)
ДОЦ. Д-Р СВЕТЛАНА ЈОВЕВСКА - Активности во учебната
2015/2016 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
1. Stojanovska, Zdenka and Boev, Blazo and Zunic, Zora S. and Bossew,
Peter and Jovevska, Svetlana (2016) Results of radon CR-39 detectors
exposed in schools due two different long-term periods. Nukleonika, 61
(3). pp. 385-389. ISSN 1508-5791
2. Zhu, Jihe and Arsovska, Blagica and Jovevska,Svetlana and Kozovska,
Kristina (2016) Treatment of Knee Osteoarthritis with Fire Needle
Acupuncture and Fire Cupping. Imperial Journal of Interdisciplinary
Research (IJIR), 2 (11). pp. 1788-1791. ISSN 2454-1362
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
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1. Krstev,Toshe and Nikolovska, Lence and Jovevska, Svetlana and Panova,
Gordana (2016) Therapeutic approaches in treating myofascial
trigger points. International scientific Journal of Kinesiology “Acta
Kinesiologica”, 9 (2). pp. 62-64. ISSN 1840-3700
2. 2 Panova, Gordana and Nikolovska,
Lence and Sumanov,
Gorgi and Dzidrova, Violeta and Jovevska, Svetlana (2015) Ethical
aspects of nursing practice. Меѓународен дијалог: Исток - запад
(култура, славјанство и економија), 2 (6/2015). pp. 85-87. ISSN 18579299
3. 3 .Taleski, Vaso and Angelovska, Bistra and Zdravkovska,
Milka and Jovevska, Svetlana (2015) Цревни заразни дијарејални
заболувања - Најзначајни бактериски причинители (1). Farmacevtski
informator, 2 (41). pp. 38-41. ISSN 1409-8784
4. Panova, Gordana and Dzidrova, Violeta and Nikolovska,
Lence and Sumanov, Gorgi and Jovevska, Svetlana and Panova,
Blagica and Panov, Nenad (2015) Dietary habits and nutritional status of
children in preschool age. Journal of Hygienic Engineering and Design,
10. pp. 32-36. ISSN 978-608-4565-03-1
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ

1. Jovevska Svetlana, Trajkovska Irena, Zdravkovska Milka , Stojanovska

2.

3.

4.

5.

Zdenka .(2016) Anatomical variations of importance for laparascopic
cholecystect omy Antropological society of Serbia, Sremski Karlovci
June 1st -4th,2016,Serbia
Nikolina Savevska, Svetlana Jovevska, Milka Zdravkovska, Zdenka
Stojanovska (2016) Variation of pupillary distance :Republic of Macedonia
case study.Antropological society of Serbia, Sremski Karlovci June 1st
-4th,2016,Serbia
Idrizovikj, Merima and Jovevska, Svetlana (2015) F-ra Capitullum
Radii L.Dex. – A Case report. In: International symposium at Faculty
of Medical Sciences: Current achievements and future perspectives in
medical and biomedical research, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia..
Taleski, Vaso and Bosnakovski, Darko and Zdravkovska,
Milka and Markovski, Velo and Stojanovska, Zdenka and Jovevska,
Svetlana(2015) Where Nanotechnology and Nanomedicine meet –
Applications and Potential Risks. In: Internationa Symposium at Faculty
of Medical Sciences - Current achievements and future perspectives in
medical and bio-medical research, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
Taleski, Vaso and Bosnakovski, Darko and Zdravkovska,
Milka and Jovevska, Svetlana and Stojanovska, Zdenka and Dimitrova,
Marijaand Jordanova, Nevenka (2015) Potential application of silver
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nanoparticles coatings as antimicrobials. In: 9th Balkan Congress
of Microbiology, Microbiologija Balkanica 2015, 22-24 Oct 2015,
Thessaloniki, Greece.
6. Panova, Gordana and Dzidrova, Violeta and Nikolovska,
Lence and Jovevska, Svetlana and Sumanov, Gorgi (2015) Ethical
aspects of nursing practice. In: Шеста меѓународна научна
конференција Меѓународен славјански универзитет „Гаврило
Романович Державин“, June 2015, Sveti Nikole, Macedonia.
7. Panova, Gordana and Simonovska, Ljiljana and Jovevska,
Svetlana and Sumanov, Gorgi (2015) Интраоперативна
и постоперативни аналгезија пациената са радикална
цистопростатектомиа. In: 3 Kongres Anesteticara u Bosni i
Hercegovini sa megunarodnim ucescem, 15-17 May 2015, Vlasic, BIH.
8. Trajkovska, Irena and Jovevska, Svetlana and Panova,
Gordana (2015) Laparascopic surgery at the cholecystectomia. In: 3
Kongres Anesteticara u Bosni i Hercegovini sa megunarodnim ucescem,
15-17 May 2015, Vlasic, BIH.
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)
Проф д-р Цена Димова - Активности во 2016 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. Dimova Cena, Evrosimovska B, Zlatanovska K, Zarkova
J. (2015) Alveolar Augmentation Using Different Bone Substitutes.
Handbook of Bioceramics and Biocomposites, Antoniac Julijan. editions:
ISBN 3319124617, 1. Springer International Publishing, Copyright
Holder Springer International Publishing Switzerland, pp. 1-42. ISBN
978-3-319-09230-0 (Online); 3319124595, 9783319124599 – поглавје
во книга
2. Dimova, Cena (2015) Фибринолиза и орална хирургија – научна
монографија. Универзитет „Гоце Делчев”, Штип. - монографија
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Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
1. Evrosimovska Biljana, Dimova Cena, Popovska Lidija (2015) Matrix
matalloproteinase-8 gene polymorphism in chronic periapical
lesions. Contributions Sec. Med. Sci., 36 (2): 217-224. ISSN 0351-3254
2. Dimova Cena, Zdravkovska Milka (2016) Evaluation life quality of oral
anticoagulated patients following oral surgical interventions.Journal of
Hygienic Engineering and Design, 14: 69-76. ISSN 1857- 8489
3. Dimova Cena, Popovska Mirjana, Popovska Lidija, Evrosimovska
Biljana. (2016) Evaluation quality of life after apicoectomy using two
different flap design. Journal of Hygienic Engineering and Design, 14:
83-89. ISSN 1857- 8489
4. Popovska Mirjana, Fidovski Jasmin, Radojkova-Nikolovska Vera,
Dimova Cena, Popovska Lidija, Mijovska Aneta,Tosevska Spasovska
Natasa, Dzipunova, Biljana. (2016) The effects of NBF gingival gel in
the treatment of recurrent oral ulcers: case report. Journal of International
Dental and Medical Research, 9 (1): 81-85. ISSN 1309 -100X
5. Zlatanovska Katerina, Guguvcevski Ljuben, Popovski Risto, Dimova
Cena, Minovska Ana, Mijoska Aneta. (2016) Fracture Resistance of
Composite Veneers with Different Preparation Designs. Balkan Journal
of Dental Medicine, 20 (2): 99-103. ISSN 2335-0245
6. Zlatanovska Katerina, Guguvcevski Ljuben, Dimova Cena, Kovacevska
Ivona. (2016) Preparation Design Selection For Porcelain Veneers
Manufacturing: A Review. Research Journal of Pharmaceutical, Biological
and Chemical Sciences, 7 (4): 573-579. ISSN 0975-8585
7. Dimova Cena, Popovska Lidija, Zdravkovska Milka, Popovska Mirjana,
Zlatanovska Katerina. (2016) Traditional versus new oral anticoagulants
in clinical practice of oral surgery. Research Journal of Pharmaceutical,
Biological and Chemical Sciences, 7 (5): 170-176. ISSN 0975-8585
Домашни списанија
1. Dimova Cena. (2015) Нов модалитет за локална хемостаза - HemCon
Dental Dressing. Vox Dentarii - Информатор на Стоматолошката
комора на Македонија, 10 (3).: 28-29.
2. Sinokapovska Silvana, Dimova Cena. (2015) Значењето на денталната
грижа кај пациенти со таласемија. Vox Dentarii - Информатор на
Стоматолошката комора на Македонија, 10 (3): 42-43.
3. Veresa Dimova Galaba, Dimova Cena. (2015) Анализа на
димензионалната стабилност на еластомерни силиконски отпечаточни
маси. Medicus, Информативен гласник на јавното здравство - Штип,
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10 (23): 30. ISSN 1857-5994
4. Sikovska Biljana, Dimova Cena, Popovska Mirjana. (2016) Управување
со стоматолошки и медицински отпад. Vox Dentarii - Информатор на
Стоматолошката комора на Македонија, 6 (1): 33-35.
5. Vladikova Julija, Dimova Cena, Arslanov Hadis. (2016) Подвижни забни
трупчиња во стоматолошката протетика.Medicus, информативен
гласник на јавното здравство - Штип, 10 (24): 28. ISSN 1857-5994
6. Arslanov Hadis, Dimova Cena, Vladikova Julija. (2016) Современи
видови гипс во стоматолошка протетика. Medicus, информативен
гласник на јавното здравство - Штип, 10 (24): 29. ISSN 1857-5994
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
–– Dimova Cena, Popovska Lidija, Popovska Mirjana, Evrosimovska
Biljana. (2015) Evaluation quality of life after apicoectomy using two
defferent flap design. In: Conference on Food Quality and Safety, Health
and Nutrition - NUTRICON 2015, 19-20 Nov 2015, Skopje, Macedonia.
–– Dimova Cena, Zdravkovska Milka. (2015) Life quality evaluation of oral
anti-coagulated patients following oral surgical interventions. Conference
on Food Quality and Safety, Health and Nutrition - NUTRICON 2015,
19-20 Nov 2015, Skopje, Macedonia.
–– Dimova Cena. (2015) Correlation of Two Different Local Hemostatic
Modalities in Oral Surgery Patients with Oral Anticoagulants. International
Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and
future perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015,
Stip, Macedonia.
–– Sinokapovska Silvana, Dimova Cena. (2015) Analysis of clinical
features and complications in patients with β-Thalassemia in the region
of Strumica. International Symposium at Faculty of Medical Sciences
“Current achievements and future perspectives in medical and biomedical
research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
–– Veresa Dimova Galaba, Dimova Cena, Miloseva Julijana. (2015) Analysis
of the dimensional stability of elastomeric silicone impression materials.
International Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current
achievements and future perspectives in medical and biomedical
research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
–– Apostoloski Pavle, Dimova Cena, Zlatanovska Katerina, Zarkova
Julija. (2015) Evaluation of Different Preparation of Artificial Teeth and
Acrylate Prosthetic Base. International Symposium at Faculty of Medical
Sciences “Current achievements and future perspectives in medical and
biomedical research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
–– Kadrova Saritа, Dimova Cena. (2015) Iatrogenic mistakes, cause for a
failure at surgical treatment of a chronic periapical processes. International
Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and
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––

––

––

––

––

––

––

––

future perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015,
Stip, Macedonia.
Vladikova Julija, Dimova Cena, Arslanov Hadis, Apostoloski
Pavle. (2015) Mobile dental NOG-types used in working dental models.
International Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current
achievements and future perspectives in medical and biomedical
research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
Kocovski Darko,Toneva Verica, Dimova Cena, Apostoloski
Pavle. (2015) Oral Hygiene Level Maintenance among Dental Medicine
Students. International Symposium at Faculty of Medical Sciences
“Current achievements and future perspectives in medical and biomedical
research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
Sikovska Biljana, Dimova Cena, Sumanov Gorgi, Apostoloski
Pavle. (2015) Regulations and legal aspects in management of medical
waste. International Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current
achievements and future perspectives in medical and biomedical
research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
Arslanov Hadis, Dimova Cena, Vladikova Julija, Apostoloski
Pavle. (2015) Use of Gypsum Into Working Everyday in Dental
Technician. International Symposium at Faculty of Medical Sciences
“Current achievements and future perspectives in medical and biomedical
research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
Dumitraskovic Milan, Kadrova Sarita, Naskova Sanja, Dimova
Cena. (2016) Applying ROOTT implant system directly after extraction
of teeth. First International student symposium of medical sciences,
Celebrating achievements in medicine, promoting health and sharing
knowledge, 20 April 2016, Stip, Macedonia.
Cvetanoski Ognen, Ilievski Stefan, Naskova Sanja, Dimova
Cena. (2016) Artificial Sweeteners and Oral Health. First International
student symposium of medical sciences, Celebrating achievements in
medicine, promoting health and sharing knowledge, 20 April 2016, Stip,
Macedonia.
Cvetanoski Igor, Petrovski Marko, Naskova Sanja, Dimova
Cena. (2016) Contemporary Classification of Supernumerary Teeth. First
International student symposium of medical sciences, Celebrating
achievements in medicine, promoting health and sharing knowledge, 20
April 2016, Stip, Macedonija.
Dejkoska Marija, Petrusovski Andrej, Naskova Sanja, Dimova
Cena, Toneva Verica, Kocovski, Darko.(2016)Types of toothbrushes. First
International student symposium of medical sciences, Celebrating
achievements in medicine, promoting health and sharing knowledge, 20
April 2016, Stip, Macedonia.

875

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

–– Dumitraskovic Milan, Kadrova Sarita, Dimova Cena. (2016) Applying
ROOTT implant system in the upper jaw. Прв македонски конгрес на
орална и имплантна хирургија со меѓународно учество, 02-04 June
2016, Skopje, Macedonia.
–– Kadrova Sarita, Dumitraskovic Milan, Dimova Cena. (2016) Implication
of the ROOTT OPEN IMPLANT system at a complete lack of teeth. Прв
македонски конгрес на орална и имплантна хирургија со меѓународно
учество, 02-04 June 2016, Skopje, Macedonia.
–– Dimova Cena, Naskova Sanja. (2016) Употреба на TachoComb кај
орално антикоагулирани пациенти. Прв македонски конгрес за
орална и имплантна хирургија, 02-04 June 2016, Skopje, Makedonija.
–– Dimova Cena, Zlatanovska Katerina, Popovska Lidija. (2016) Евалуација
на апикална коренска морфологија на горни и долни премолари. Прв
македонски конгрес на орална и имплантна хирургија со меѓународно
учество, 02-04 June 2016, Skopje, Macedonia.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
–– Dimova Cena, Zdravkovska Milka, Bosnakovski Darko, Popovska
Lidija, Kovacevska Ivona, Kostadinovik Sanja, Papakoca Kiro, Serafimov
Aleksandar, Zarkova Julija, Zlatanovska Katerina, Petrovski
Mihajlo, Nacev Ivan (2014). Дентална морфологија на хумани трајни
заби: екстерна и интерна анатомија на корени и коренски канални
системи – експериментална студија (Dental morphology of human
permanent teeth: external and internal anatomy of roots and root canal
system –an experimental study). [Project]
–– Kovacevska Ivona, Dimova Cena, Georgiev Zlatko, Muratovska
Ilijana, Papakoca Kiro, Bilbilova-Zabokova Efka, Radeska
Ana, Denkova Natasa, Naskova Sanja, Foteva, Katerina, Petrovski
Mihajlo (2014) Анализа и процена на каналната оптурација во
зависност од техниката на гутаперка апликација. [Project]
ДОЦЕНТ Д-Р НЕВЕНКА ВЕЛИЧКОВА
АКТИВНОСТИ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА
I. ПУБЛИКАЦИИ
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
1. Velickova, N., Milev, M., Ruskovska, T., Petrova, B., Nedeljkovik, B.,
Gorgieva, P. CYTOGENETIC ABNORMALITIES IN LYMPHOCYTES
EVALUATED WITH MICRONUCLEUS ASSAY IN MEDICAL
PERSONNEL OCCUPATIONALLY EXPOSED TO IONIZING
RADIATION, Genetika, Vol.47, No (3), pp.927-939, 2016
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В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор

1. Velickova, Nevenka and Milev, Mishko and Sumanov, Gorgi and Petrova,
Biljana (2016) PRESENT KNOWLEDGE AND EXPERIENCE ON THE
STRATEGIES EMPLOYED BY MYCOPLASMA CONTAMINATION
OF THE HUMAN CELL CULTURES. CBU International Conference
Proceedings, 4 (4). pp. 747-750
2. Velickova, N., Milev, M. THE STUDY OF PREVALENCE OF
HYPERCHOLESTEROLEMIA OF EAST MACEDONIA-RISC AND
PREVENTION- International journal of health sciences and research,
IJHSR. 2016; 6(5): 133-138, 2016
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ

1. Velickova, N. USING THE ICT OF PART-TIME STUDENTS IN
2.

3.
4.
5.

6.

7.

VOCATION STUDIES OF FACULTY OF MEDICAL SCIENCES THE
TEACHER OF THE FUTURE, Dures, Abania, 17-19 June, 2016
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
Petrovska, M., Velickova, N., PREVALENCE OF DOWN SYNDROME
IN THE CITY OF BITOLA International symposium, 2016, Stip
Velickova, N., Radenkovik, A. DETERMINATION AND EVALUATION
OF MYCOTOXINS IN FOOD, NEEDS OR NECESSARY? International
conference, GREDIT, march, 2016, SKOPJE
Velickova, N., Milev, M., Petrova, B., Gorgieva, P., Nedeljkovic, B.THE
CYTOKINESIS-BLOCKED
MICRONUCLEUS
ASSAY:GOOD
CHOICE FOR DETECTION AND EVALUATION OF GENOTOXITY
IN HUMAN CELLS, International symposium at Faculty of medical
sciences, 23.11.2015, Stip
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
Velickova, N., Milev, M., Sumanov, G., Petrova, B. PRESENT
KNOWLEDGE AND EXPERIENCE ON THE STRATEGIES
EMPLOYED BY MYCOPLASMA CONTAMINATION OF THE
HUMAN CELL CULTURES , Innovations in Science and Education, March
23-25, 2016 - Prague, Czech Republic
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8. Velickova, N. FRIEDREICH‘S ATAXIA, 2 Конгрес на Физиотерапевти
на Р. Македонија, 16-18 септември, 2016, Струга

9. Velickova, N. MOLECULAR BASIS OF MITOCHONDRIAL DISEAS,

6 конгрес на Здруженија на медицински лаборанти и санитарни
техничари на Р.Макединија, October meeting, october, 2016

•

IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
„Испитување на генотоксичното дејство на јонизирачките зраци кај
професионално изложени здравствени работници со употреба на
цитогенетски методи“- Проект финансиран од УГД – Штип
http://eprints.ugd.edu.mk/10624/

•

Adverse effects of circadian disruption
http://eprints.ugd.edu.mk/9347/

•

Евалуација на имунолошкиот статус во однос на тетанусот кај
различни возрасни групи на население – УГД-Штип
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15158

ПРОФ. Д-Р Дарко Бошнаковски - Активности во учебната
2015/2016 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
1. Choi SH, Bosnakovski D, Strasser JM, Toso EA, Walters MA, Kyba M.;
2016;Transcriptional Inhibitors Identified in a 160,000-Compound SmallMolecule DUX4 Viability Screen.J Biomol Screen. 2016 May 31. (cofirst author - equal contribution)
2. Choi SH, Gearhart MD, Cui Z, Bosnakovski D, Kim M, Schennum N,
Kyba M; 2016; DUX4 recruits p300/CBP through its C-terminus and
induces global H3K27 acetylation changes. Nucleic Acids Res. 2016 Mar
6
3. Vachkova E, Bosnakovski D, Yonkova P, Grigorova N, Ivanova Z, Todorov
P, Penchev G, Milanova A, Simeonova G, Stanilova S, Georgiev IP; 2016;
Adipogenic potential of stem cells derived from rabbit subcutaneous and
visceral adipose tissue in vitro. In Vitro Cell Dev Biol Anim. 2016 May
12. [Epub ahead of print]
4. Ackova DG, Kanjevac T, Rimondini L, Bosnakovski D.; 2015; Perspectives
in Engineered Mesenchymal Stem/Stromal Cells Based Anti-Cancer Drug
Delivery Systems. Recent Pat Anticancer Drug Discov. 2016
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
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II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
–– Jan 2016 – Jan 2017; Department of Pediatrics; School of Medicine,
University of Minnesota, USA.
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
–– Дарко Бошнаковски- Oncogenic mechanisms of DUX4 fusion
proteins in childhood and adolescent B-ALL leukemia and investigation
of therapeutic application of DUX4 inhibitors. CCRF; Emerging Scientist
award 2016-2018.
ДОЦ. Д-Р ДАРИНКА ЃОРГИЕВА АЦКОВА
Активности во учебната 2015/2016 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
–– Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Janevik-Ivanovska E. Physicochemical
evaluation of lyophilized formulation of p-SCN-Bn-DOTA- and p-SCNBn-DTPA-rituximab for NHL radioimmunotherapy. Iranian Journal of
Pharmaceutical Research, 2016 (in press; IF 1,065).
–– Gjorgieva Ackova D, Kanjevac T, Rimondini L, Bosnakovski D.
Perspectives in Engineered Mesenchymal Stem/Stromal Cells Based
Anti-Cancer Drug Delivery Systems. Recent Pat Anticancer Drug Discov
2016; 11(1): 98-111 (IF: 4,295). http://eprints.ugd.edu.mk/15952/
–– Gjorgieva Ackova D, Kadifkova-Panovska T, Bačeva Andonovska K,
Stafilov T. Evaluation of genotoxic variations in plant model systems in
a case of metal stressors. Journal of Environmental Science and Health,
Part B; 2016; 51(5): 340-349 (IF 1,202). http://eprints.ugd.edu.mk/15951/
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
1. Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Janevik-Ivanovska E. Preclinical
studies for evaluation of antitumor effects and normal tissue toxicity of
antibody conjugates. Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol 62(s),
2016, 257-259. http://eprints.ugd.edu.mk/15949/
2. Gjorgieva Ackova D, Kadifkova-Panovska T, Baceva Andonovska K,
Stafilov T. Approach to detect possible genotoxic effects of metals in
plants. Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol 62(s), 2016, 295-297.
http://eprints.ugd.edu.mk/15950/
3. Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Makreski P, Gjorgoski I, JanevikIvanovska E. Approaches in evaluation of freeze-dried antibody
conjugates. Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol 62(s), 2016, 389-
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391.
4. Sterjova M, Apostolova P, Dzodic P, Smilkov K, Gjorgieva Ackova
D, Janevik-Ivanovska E. Trastuzumab and its radioimmunoconjugates
in treatment of cancer. Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol 62(s),
2016, 417-419.
5. Janevik-Ivanovska E, Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Gjorgoski I,
Stafilov T, Makreski P, Arsova-Sarafinovska Z, Baloch L, Carollo A,
Signore A, Duatti A. Development and standardization of Rituximabconjugates for labelling with Lutetium-177 and Yttrium-90. Macedonian
Pharmaceutical Bulletin, vol 62(s), 2016, 537-539.
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. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14695
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. http://
eprints.ugd.edu.mk/14977
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., http://
eprints.ugd.edu.mk/14103/
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. http://eprints.ugd.edu.
mk/14693/
5. Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Duatti A, Di Domenico G, Guerrini R,
Janevik-Ivanovska 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;
IAEA-CN-232/226. http://eprints.ugd.edu.mk/14971
6. Apostolova, Paulina and Sterjova, Marija and Smilkov, Katarina and
Gjorgieva, Darinka and Delipetreva, Katarina and Janevik-Ivanovska,
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Emilija (2015) Implemetation of ISO 17025 Standard and accreditation
process of Radiopharmacy Laboratory. Asia Oceania Journal of
Nuclear Medicine & Biology, 3 (Suppl.1). pp.133. ISSN. 2322-5726
http://eprints.ugd.edu.mk/15372/
Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Gjorgoski I, Janevik-Ivanovska E.
Determining normal tissue toxicity of non-radioactively Lu/Y-labeled
rituximab-conjugates in rat animal model. International symposium
at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and future
perspectives in medical and biomedical research”, 24.11.2015. Stip, R.
Macedonia. Аbstract book, p.83 http://eprints.ugd.edu.mk/15069
Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Janevik-Ivanovska E. Freeze-drying
approach to enhance antibody stability. International symposium
at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and future
perspectives in medical and biomedical research”, 24.11.2015. Stip, R.
Macedonia. Abstract book, p.91 http://eprints.ugd.edu.mk/14972
Apostolova P, Delipetreva K, Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Sterjova M,
Janevik-Ivanovska E. Accreditation of the Laboratory of Radiopharmacy
– requested requirements or need of challenge. International symposium
at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and future
perspectives in medical and biomedical research”, 24.11.2015. Stip, R.
Macedonia. Abstract book, p.115 http://eprints.ugd.edu.mk/14999
Sterjova M, Dzodic P, Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, JanevikIvanovska E. Achievements and perspectives in formulation of stable
immunoconjugate of the HER2-targeting trastuzumab – potential for
rapid labelling with Gallium-68. International symposium at Faculty
of Medical Sciences “Current achievements and future perspectives
in medical and biomedical research”, 24.11.2015. Stip, R. Macedonia.
Abstract book, p.121 http://eprints.ugd.edu.mk/15070
Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Makreski P, Stafilov T, JanevikIvanovska E. Chemical analysis of the rituximab radioimmunoconjugates
in lyophilized formulations intended for oncological applications. 18th
European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals,
April 07-10, 2016, Salzburg, Austria. Abstract book, p.121-122. http://
eprints.ugd.edu.mk/15946/
Janevik-Ivanovska E, Zdravev Z, Bhonsle U, Osso Junior J, Duatti A,
Angelovska B, Stojanovska Z, Arsova Sarafinovska Z, Bosnakovski D,
Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Drakalska E, Venkatesh M, Gulaboski
R. University Master Program of Radiopharmacy – step forward
for Good Radiopharmacy Education. 18th European Symposium on
Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, April 07-10, 2016, Salzburg,
Austria. Abstract book, p.125.
Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Janevik-Ivanovska E. Synthesis
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of rituximab immunoconjugates for subsequent radiolabeling. XXIV
Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 11-14 Sep 2016,
Ohrid, R. Macedonia. Book of abstracts, p. 217.
14. Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Janevik-Ivanovska E, Gjorgoski
I. Effect of cryoprotectant mannitol in freeze-drying of rituximab
immunoconjugates. XXIV Congress of Chemists and Technologists of
Macedonia, 11-14 Sep 2016, Ohrid, R. Macedonia. Book of abstracts, p.
218.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
–– Престој во Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA),
Виена, Австрија, во рамките на проектот „Development and Preclinical
Evaluations of Therapeutic Radiopharmaceuticals Based on Lu-177
and Y-90 Labeled Monoclonal Antibodies and Peptides“, од 28.09. до
05.10.2015 год.
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
–– Janevik-Ivanovska
Emilija,
Gjorgieva
Darinka,
Smilkov
Katarina, Stafilov Trajče, Gjorgoski Icko. Co-ordinated Research
Project “Development and Preclinical Evaluations of Therapeutic
Radiopharmaceuticals Based on Lu-177 and Y-90 Labeled Monoclonal
Antibodies and Peptides” – Establishment and standardization of a
technology for ready to use production cold kit formulation of DOTARituximab and peptide based radiopharmaceuticals for labeling with Lu177 and Y-90 – IAEA, Coordinated research project Macedonia – Austria
– Italy - Czech Republic – Poland – Hungary – India – Brazil – Cuba
– Argentina – USA – Syria – Iran – China - Saudi Arabia (2011-2015).
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11616
–– Emilija Janevik-Ivanovska, Bistra Angelovska. Zorica Arsova
Sarafinovska, Darinka Gјorgieva 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“,Фонд за научноистражувачка
работа на Универзитет „Гоце Делчев“, Штип (2015 - ...)
ПРОФ. Д-Р ЛЕНЧЕ МИЛОШЕВА - Активности во учебната
2015/2016 година
(октомври 2015-октомври 2016)
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
• Стручно редакторство на два учебника од англиски на македонски
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јазик
Стручен редактор на превод од англиски јазик на два универзитетски
учебника наменети за студентите на универзитетите во Р.Македонија
(предмет: Психотерапија)
1. Како лекува анализата? Хајнц Кохут, Уредено од Арнолд Голдберг
во соработка со Пол. И. Степански (240 стр.) How does analyses cure
(1984)Heinz Kohut, Arnold Goldberg, Paul E. Stepansky, University of
Chicago Press
2. Наука за субјективната благосостојба (546 стр.) Уредена од Мајлк
Еид и Ренди Џ.Ларсен The Science of Subjective Well-Being (2008)
Edited by Michael Eid and Randy J. Larsen,Guilford Press
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
1. Miloseva Lence, Milosev Vladimir & Richter Kneginja (2016).
Cognition and Suicide: Effectiveness of Cognitive Behaviour Therapy.
International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and
Education (IJCRSEE), 2016,4 (1). pp. 79-84.
2. Miloseva Lence (2016). A case of depression screening in schools.
Journal on Educational Psychology .Volume 10 (1), May – July, 2016,
pp. 1-9.
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Miloseva Lence, Cuijpers Pim, Stojcev Saso,  Niklewski Gunter & Richter,
Kneginja (2015) Clinically relevant risk factors for suicide: Comparison
between clinical group with passive suicidal ideation, active suicidal
ideation and without suicidal ideation. In:6thTRIPLE i: intuition,
imagination and innovation in Suicidology Conference, Piran, Slovenia
2. Richter, Kneginja , Miloseva, Lence,& Niklewski, Günter (2015). Sleep
apnea and sleep fragmentation contribute to brain aging.In: EPMA
World Congress, 2015, Bonn, Germany. EPMA Journal (Suppl).
3. Miloseva, Lence & Vukosavljevic-Gvozden, Tanja (2015). Multiple
predictive model for clinical and subclinical depression in adolescence.
First international symposium of Biomedicine: Current achievements and
future perspectives, Faculty of medical Sciences, 24 November 2015,
Stip, Macedonia.
4. Richter, Kneginja, Miloseva, Lence , Niklewski, Günter & Piehl,
Anja (2015). Cognitive behavioral program in treating insomnia among
elderly patients. First international symposium of Biomedicine: Current
achievements and future perspectives, Faculty of Medical Sciences, 24
November 2015, Stip, Macedonia.
5. Miloseva Dijana, Bopkovska Dajana & Miloseva Lence (2016). Passive

883

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

suicidal ideation as a risc factor for suicide among cancer patiens.
International students`s symposium of Faculty of Medical Science, Stip,
R.Macedonia.
1.

2.

3.

4.

III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
Студиски престој во септември 2015 година на Универзитетска
болница и Парацелзиус медицински универзитет Нирнберг, Германија
(COST индивидуален грант STSM за индивидуално аплициран проект
„Neuroimaging techniques in the Diagnostic of Tinnitus and rTMS as a
Treatment Option“).
РЕБТ Институт и КБТ Центар, Белград, придружницa на
Елис Институт во Њујорк (едукација од психопатологија и
психотерапија),секој месец по 5 дена, со ислучок на јули и август, во
текот на 2015/2016).
По завршени докторски студии од области: Клиничка психологија,
психопатологија и психотерапија), одбранета втора докторска
дисертација на ден 23.10. 2015 на Универзитет во Белград со
наслов „Фактори на ризик во настанување на депресија во
адолесценција од агол на трансакционен стрес модел на когнитивна
вулнерабилност” (Универзитетот во Белград е на првите 300 места
на најдобри универзитети во светот на Шангајска листа).
Одржано едночасовно предавање на Универзитетска клиничка
болница за психијатрија и психотерапија и Парацелзиус медицински
универзитет, Нирнберг, Германија на ден 23.9.2015, 12 ч.-13 ч.

IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
1. Miloseva Lence.BMB S COST Action BM 1306 : Better Understanding
the Heterogeneity of Tinnitus to Improve and Develop New Treatments
(TINNET) 20152. Miloseva, Lence and Cuijpers, Pim and Stojcev, Saso and Niklewski,
Gunter and Richter,Kneginja and Jovevska,Svetlana and Arsova,
Roza and Serafimov, Aleksandar :Clinically relevant risk factors for
suicide: Comparison between clinical group with passive suicidal
ideation, active suicidal ideation and without suicidal ideation 20153. 2015/2016-вкупно 6 експертски извештаи (индивидуални и тимски)евалуација на Европски предлог проекти од интердисциплинарни
области: невронауки, психопатологија и психотерапија, во улога на
независен надворешен експерт за COST предлог научни проекти, ЕU
Framework program, назначена од Конзорциумот на COST, Brussesls,
Belgium, октомври 2015, COST Open Call OC-2015-2 и јуни 2016,
COST Open Call OC-2016-1
4. Реализирани активности: рецензирање и експертски извештај во
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однос на 13 евалуациони критериуми (индивидуален експертски
извештај и тимски експертски извештај во соработка со уште два
други независни експерти од Европа). Добиени сертификати за горе
наведените активности од COST Association, Brussesls, Belgium.
V ДРУГИ НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ
Превод од англиски јазик, испитување на психометриските
карактеристики и адаптација на психолошките стандардизирани тестови
со писмена лична дозвола од авторите на тестовите, професори од САД
и нивна примена во Македонија за потребите на УГД, Катедрата за
психијатрија и клиничка психологија.
–– CESD и CESD-R (Скали за скрининг за депресија)
–– SBQ (Прашалник за суицидално однесување)
–– Reason for Living Scale (Скала за причини за живеење)
–– MSSI (Модифицирана скала за суицидални идеи)
–– Универзитет Колумбија-Скали за суицид (2 скали за базично и
повторено испитување и прирачник)
–– PHQ-9 (Прашалник за скрининг за депресија)
–– DASS (Скала за депресија, анксиозност и стрес)
–– AHS (Скала за надеж)
–– MPS (Мултидимензионална скала на перфекционизам)
–– HAM-D (Скала за рангирање на тежина на депресијата)
(Добиени писмени дозволи од авторите на тестовите за превод и
адаптација во Mакедонија, кои не смеат да се користат во земјата без
дозвола на проф. Л.Милошева и авторите на психодијагностичките
инструменти)
ДОЦ. Д-Р КИРО ПАПАКОЧА
Активности во учебната 2015/2016 година
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Papakoca, Kiro and Candan, Selman and Alcheva, Mimoza (2016)
Алвеоларна презервација пред поставување на дентални импланти
– приказ на случај. In: 23rd International Dental Student’s Scientific
Congress Ohrid 20-22 May 2016, 20 - 22 Maj 2016, Ohrid.
2. Papakoca, Kiro (2016) Periimplant marginal bone loss - from physiologic to
pathologic. In: Congresul de medicină dentară cu participare internaţională
zilele stomatologice bănăţene, 19-21 May 2016, Timişoara.
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ПРОФ. Д-Р БИЉАНА ЃОРЃЕСКА - Активности во учебната
2015/2016 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. Биљана Ѓорѓеска, Сања Костадиновиќ Величковска, Хемија на
колоиди, рецензиран учебник, 2015, УГД Штип
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
1. Biljana Gjorgjeska, Sofija Petkovska (2016) Quantity of disinfectants
and antiseptics used in general hospital in Gevgelija in relation to
appearance of intra-hospital infections, Macedonian pharmaceutical
bulletin, 62 (suppl) 7 - 8 (2016), ISSN 1409 – 8695
2. Petkovska, Sofija and Gjorgjeska, Biljana (2016) Analysis of used
disinfectants and antiseptics correlated with the occurrence of nosocomial
infections - General Hospital Strumica, Republic of Macedonia in period
of 2010 - 2014. Journal of Hygienic Engineering and Design, 14. pp. 3-9.
ISSN 1857- 8489
3. Brchina, Irena and Gjorgjeska, Biljana (2016) Reverse phase LC method
for in vitro dissolution test for determination of Bromazepam from tablet
formulations. Macedonian Pharmaceutical Bulletin, 62 (1). pp. 161-162.
ISSN 1409-8695
4. 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
5. 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 2250-3013
6. Kostik, Vesna and Gjorgjeska, Biljana and Petkovska, Sofija (2015)
A Simple Method for Determination of Chloropyramine in Tablets.
Advances in Analytical Chemistry, 5 (3). pp. 56-60. ISSN 2163-2847
7. Kostik, Vesna and Gjorgjeska, Biljana and Petkovska, Sofija (2015)
Development and validation of GC-MS method for analysis of
chloropyramine hydrochloride in ointments. IOSR Journal of Pharmacy,
5 (5). pp. 55-59. ISSN 2250-3013
8. 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
9. Petkovska, Sofija and Gjorgjeska, Biljana and Kostik, Vesna (2015)
Analysis of used disinfectants in correlation with the occurrence and
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causes of hospital infections - a comparison of data for general hospital
in Ohrid in the period 2009 to 2013. Journal of Hygienic Engineering and
Design, 9. pp. 3-11. ISSN 1857- 8489
10. 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
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
–– Gjorgjeska, Biljana and Petkovska, Sofija and Koneva, Violeta
(2016) Comparison of Dissolution Test for Metronidazole Tablets in
International and American Pharmacopoeia. In: First International
Students’ Symposium of Faculty of Medical Sciences CELEBRATING
ACHIEVEMENTS IN MEDICINE, PROMOTING HEALTH AND
SHARING KNOWLEDGE, 20 Apr 2016, Stip, Macedonia.
–– Miteva, Sofce and Gjorgjeska, Biljana and Petkovska, Sofija (2016)
Control of raw materials in pharmaceutical industry – comparison of
pharmacopoeia regulations. In: 24th Congress of the society of chemists
and technologists of Macedonia with international participation, 11-14
Sept 2016, Ohrid, Macedonia.
–– Brchina, Irena and Gjorgjeska, Biljana (2016) Determination of
Bromazepam from pharmaceutical formulations with reverse with reverse
phase LC method for in vitro dissolution test. In: 24th Congress of the
society of chemists and technologists of Macedonia with international
participation, 11-14 Sept 2016, Ohrid, Macedonia.
–– Gjorgjeska, Biljana and Petkovska, Sofija and Mladenovska, Vesna
(2016) Gestational Diabetes, Experience of the Clinic for Gynecology
in Skopje in the period 2013-2015. In: First International Students’
Symposium of Faculty of Medical Sciences “Celebrating achievements
in medicine, promoting health and sharing knowledge”, 20 Apr 2016,
Stip, Macedonia.
–– Gjorgjeska, Biljana and Petkovska, Sofija (2016) Implementation of
HACCP system in the region of Eastern Macedonia. In: Treći simpozij:
Pomicanje granica i novi izazovi u farmaciji, 26-27 March 2016, Tuzla,
Bosna i Hercegovina.
–– Gjorgjeska, Biljana and Petkovska, Sofija (2016) Intra-hospital
infections in relation to use of disinfectants and antiseptics in selected
health institutions in Republic of Macedonia. In: Meeting point of the
science and practice in the fields of corrosion, materials and environmental
protection, 12-15 Apr 2016, Tara Mountain, Serbia.
–– Petkovska, Sofija and Zahkova, Danica and Gjorgjeska, Biljana
(2015) Comparison of the procedure for registration of medicines in
the European Union and the Republic of Macedonia. In: International
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––

––

––

––

Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and
future perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015,
Stip, Macedonia.
Kostik, Vesna and Gjorgjeska, Biljana and Petkovska, Sofija (2015)
Determination of active pharmaceutical ingredient – chloropyramine
in dragées. In: International symposium at Faculty of Medical Sciences
“Current achievements and future perspectives in medical and biomedical
research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
Gjorgjeska, Biljana (2015) Use of disinfectants and antiseptics in
selected health institutions in Republic of Macedonia. In: International
Symposium at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and
future perspectives in medical and biomedical research”, 24 Nov 2015,
Stip, Macedonia.
Petkovska, Sofija and Gjorgjeska, Biljana (2015) Use of antiseptics
and disinfectants in public institutions in Repubilc of Macedonia in the
last five years. In: II Kongresa farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim
učešćem, 28-31 May 2015, Becici, Crna Gora.
Biljana Gjorgjeska, Sofija Petkovska (2016) Comparison of the Dissolution
test for solid dosage forms in different pharmacopoeia, VI Congress of
Pharmacy with international participation, Sandanski, Bulgaria

III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
–– Биљана Ѓорѓеска -од 1ви до 15ти јули 2016 година- престој на
Медицинскиот универзитет во Самара, Русија.
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
–– Биљана Ѓорѓеска, раководител на проект „Употреба на антисептици
и средства за дезинфекција во здравтвенте институции во
Република Македонија во период од пет години”
Проф. д-р ИВОНА КОВАЧЕВСКА - Активности октомври 2015 /
октомври 2016 година.
l. ПУБЛИКАЦИИ
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
1. Zlatanovska K., Guguvcevski Lj., Dimova C., Kovacevska Ivona (2016)
Preparation Design Selection For Porcelain Veneers Manufacturing: A
Review. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical
Sciences, 7 (4). pp. 573-579. ISSN 0975-8585
В. Објавени трудови во домашни списанија со и без меѓународен
уредувачки одбор
1. Krstevski, Danilo and Kovacevska, Ivona and Spasovska, Katerina and
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Angelic, Dubravka (2015) Естетски реставрации со нанокомпозит
предизвик за целосна дентална естетика (клинички случај). Vox
Dentarii - Информатор на Стоматолошката комора на Македонија,
32 (3). pp. 39-43.
2. Крстевски Д., Ковачевска Ивона, Спасовска К., Анѓелковиќ Д.
Флуоридите и нивната улога во профилакса на денталниот кариес.
2016 Medicus информативен гласник на јавното здравство – Штип,
22.
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
–– Kovacevska Ivona, Petrovski M., Denkova N., Minovska A., Georgiev
Z. Oral health status among Dental medicine students at the University
of “Goce Delcev”-Shtip. In: 21th Congress of the Balkan Stomatological
Society, 12-15 Маy 2015, Banja Luka, Bosna.
–– Kovacevska Ivona, Angelovska B., Toneva V., Toneva A., Georgiev
Z., Kovacevski I. Assessment in antibiotics self-medication in dental
patients. 6th congress of Pharmacy with International participation 13-16
Oct. 2016 Sandanski, Bulgaria.
–– Kovacevska, Ivona (2016) Современи концепти во терапијата на
длабоките кариозни лезии. In: Иновациите во ендодонцијата: доведоа
ли до поголем успех?, 01 Oct 2016, Skopje, Macedonia.
–– Kovacevska Ivona, Petrovski M., Sabanov E., Apostoloski P. (2016)
Евалуација на современите полимери - предизвик во протетската
дентална рехабилитација. In: Прв конгрес на специјалисти по
протетика со меѓународно учество, 24-26 June 2016, Ohrid, Macedonia.
–– Kovacevska Ivona, Denkova N., Nachevski J., Dimovski H. (2016)
Грешки во ендодонцијата. In: 23rd International Dental Student’s
Scientific Congress, 20-22 May 2016, Ohrid, Macedonia.
–– Nacevski J., Dimoski H., Kitanovski S., Kovacevska Ivona, Denkova N.,
Mitevski K. (2016) Approximal margin adaptation on class II – posterior
interproximal cavity restored with open and closed sandwich technique.
In: First International Students’ Symposium of Faculty of Medical
Sciences “Celebrating achievements in medicine, promoting health and
sharing knowledge”, 20 Apr 2016, Stip, Macedonia. (Submitted)
–– Mickovska D., Kovacevska Ivona, Denkova N. (2016) Аpplication
of High-performance polymers in preclinical prosthodontic. In: First
International Students’ Symposium of Faculty of Medical Sciences
“Celebrating achievements in medicine, promoting health and sharing
knowledge”, 20 Apr 2016, Stip, Macedonia. (Submitted)
–– Denkova N., Zlatanovska K., Naskova S., Kovacevska Ivona, Radeska
A. (2015) Протетска рехабилитација кај напреднат степен на
функционални нарушувања (приказ на случај). In: International
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Symposium at Faculty of Medical Sciences, 24 Nov 2015, Stip,
Macedonia.
–– Kovacevska, Ivona (2015) Естетски реставративни процедури
– современи аспекти. In: Естетски концепти за функционална
оклузална рехабилитација, 07 Nov 2015, Stip, Macedonia.
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]
V. УЧЕБНИЦИ И КНИГИ
1. Ковачевска Ивона и Денкова Наташа Практикум Клиничка
кариологија 1. УГД, електронско издание, Март 2016.
2. Ковачевска Ивона и Денкова Наташа. Реставративна стоматологија учебник. УГД, електронско издание, Септември 2016.
Доц. д-р Елена Дракалска
Активности во учебната 2015/2016 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. Atanasova, Dijana and Petrova, Aleksandra and Drakalska, Elena and
Atanasova, Marija and Angelovska, Bistra (2016) Analysis of consumption
of insulin in the municipality of Stip from 2011 to 2014. Macedonian
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2.

3.

4.
5.

Pharmaceutical Bulletin. pp. 79-81. ISSN 1409 - 8695
Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Rangelov, Stanislav and
Lambov, Nikolay (2016) Preparation of curcumin loaded nanoparticles:
physicochemical characterization and in vitro evaluation. Macedonian
pharmaceutical bulletin. pp. 383-385. ISSN 1409 - 8695
Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Atanasova, Marija and
Kostik, Vesna and Trajkoska, Jasmina (2016) Issuing the Antibiotics for
Children with and without Prescription in Pharmacies in Republic of
Macedonia. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 4 (1). pp. 5-9. ISSN
2328-2150
Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Netkova, Ivana (2016)
Осмотски пумпи-системи за контролирано ослободување на
лекови. Фармацевтски информатор. pp. 43-48. ISSN 1409 – 8784
Vukovikj, Makedonka and Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena
(2015) Comparison between general and spinal anesthesia in inguinal
hernia repair in Clinical University Hospital “St. Naum Ohridski” Skopje. European Journal of Molecular Biology and Biochemistry. ISSN
2348-2206

II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Angelovska, Bistra and Stojkov, Svetlana and Binakaj, Zahida and
Drakalska, Elena (2016) Counterfeit medicines and availability to patiеnts
in Macedonia, Serbia and Bosnia and Herzegovina. In: 6th Congress of
pharmacy with international participation, 13-16 Oct 2016, Sandanski,
Bulgaria.
2. Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Bodurova, Desislava
and Rangelov, Stanislav and Lambov, Nikolay (2016) Preparation and
characterization of curcumin loaded hybrid pH-sensitive liposomes. In:
6th Congress of pharmacy with international participation, 13-16 Oct
2016, Sandanski, Bulgaria.
3. Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Rangelov, Stanislav
and Lambov, Nikolay (2016) Curcumin loaded hybrid pH-sensitive
liposomes-preparation and characterization. In: From Molecules to
Functionalized Materials, Module “Optical and Electronic Devices“, 1-5
Sept 2016, Ohrid, Macedonia.
4. Janevik-Ivanovska, Emilija and Zdravev, Zoran and Bhonsle, Uday and
Osso Junior, Joao Alberto and Duatti, Adriano and Angelovska, Bistra and
Stojanovska, Zdenka and Arsova-Sarafinovska, Zorica and Bosnakovski,
Darko and Gjorgieva Ackova, Darinka and Smilkov, Katarina and
Drakalska, Elena and Venkatesh, Meera and Gulaboski, Rubin (2016)
University Master Program of Radiopharmacy – step forward for
Good Radiopharmacy Education. In: 18th European Symposium on
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Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, 7-10 April 2016, Salzburg,
Austria.
5. Drakalska, Elena and Momekova, Denitsa and Rangelov, Stanislav and
Lambov, Nikolay (2015) Design and characterization of nanoparticles as
platforms for delivery of curcumin. In: International Symposium at Faculty
of Medical Sciences “Current achievements and future perspectives in
medical and biomedical research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
ПРОФ. Д-Р ТАТЈАНА РУШКОВСКА
Активности во учебната 2015/2016 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
1. 1. Velickova, Nevenka and Milev, Mishko and Ruskovska,
Tatjana and Petrova, Biljana (2015) Cytogenetic abnormalities in
lymphocytes evaluated with micronucleus assay in medical personnel
occupationally exposed to ionizing radiation. Genetika, 47 (3). pp. 927939. ISSN 1820-6069
2. 2. Jansen, Eugene and Ruskovska, Tatjana (2015) Serum Biomarkers of
(Anti)Oxidant Status for Epidemiological Studies. International Journal
of Molecular Sciences, 16 (11). pp. 27378-27390. ISSN 1422-0067
3. 3. Frijhoff, Jeroen and Winyard, Paul G. and Zarkovic, Neven and Davies,
Sean S. and Stocker, Roland and Cheng, David and Knight, Annie
R. and Louise Taylor, Emma and Oettrich, Jeannette and Ruskovska,
Tatjana and Cipak Gasparovic, Ana and Cuadrado, Antonio and Weber,
Daniela and Enghusen Poulsen, Henrik and Grune, Tilman and Schmidt,
Harald H.H.W. and Ghezzi, Pietro (2015) Clinical Relevance of
Biomarkers of Oxidative Stress. Antioxidants & Redox Signaling, 23
(14). pp. 1144-1170. ISSN 1523-0864
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
1. Menezes, Regina and Rodriguez-Mateos, Ana and Kaltsatou,
Antonia and González-Sarrías, Antonio and Greyling, Arno and Giannaki,
Christoforos and Andres-Lacueva, Cristina and Gibney, Eileen
R and Dumont, Julie and Schär, Manuel and Garcia-Aloy, Mar and Durán,
Susana and Ruskovska, Tatjana and Maksimova, Viktorija and Combet,
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

Emilie and Pinto, Paula (2016) Inter-individual variability in response to
the intake of flavonols on blood lipid levels: a meta-analysis of randomized
controlled human trials. In: The First International Conference on Food
Bioactives and Health, 13-15 Sept 2016, Norwich, UK.
Maksimova, Viktorija and Gulaboski, Rubin and Koleva Gudeva,
Liljana and Ruskovska, Tatjana and Mirceski, Valentin (2016)
Comparison of optical and electrochemical methods for determination
of the antioxidant effect of some plant metabolites. In: SOE DAAD
“From Molecules to Functionalized Materials”, 1-5 Sept 2016, Ohrid,
Macedonia.
Ruskovska, Tatjana and Bernlohr, David (2015) Nicotinamide adenine
dinucleotide biosynthesis and consumption in dysfunctional white
adipocytes. In: International Symposium at Faculty of Medical Sciences
“Current achievements and future perspectives in medical and biomedical
research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
Velickova,
Nevenka
and
Milev,
Mishko
and
Petrova,
Biljana and Ruskovska, Tatjana and Sumanov, Gorgi and Nedeljkovik,
Bojana and Gorgieva, Pale (2015) An increased micronucleus frequency
predict the risc of cancer in healthy workers exposed on ionization. In:
Šesti hrvatski kongres humane genetike, 5-7 Nov 2015, Split, Hrvatska.
Ruskovska, Tatjana and Pop-Kostova, Ankica and Jansen,
Eugene and Antarorov, Risto and Gjorgoski, Icko (2015) Serum vitamin
E in patients on maintenance hemodialysis. In: 23rd Meeting of Balkan
Clinical Laboratory Federation, 07-09 Oct 2015, Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina.
Jansen, Eugene and Beekhof, Piet and Cremers, Johannes and Ruskovska,
Tatjana (2015) Biomarkers of (anti)oxidant status in human nutrition,
aging and disease. In: INDC 2015, 5-8 Oct 2015, Prague, Czech Republic.
Jansen, Eugene and Beekhof, Piet and Viezeliene, Dale and Ruskovska,
Tatjana and Muzakova, Vladimira and Skalicky, Jiri (2015) Validation
of biomarkers of oxidative stress in large-scale human studies. In: 15th
International Nutrition & Diagnostics Conference INDC 2015, 5-8 Oct
2015, Prague, Czech Republic

III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
1. Sumanov, Gorgi and Ruskovska, Tatjana and Velickova,
Nevenka and Panova, Gordana and Sumanovski, Lazar and Milev,
Mishko and Spasov, Mire (2015) Евалуација на имунолошкиот статус
во однос на тетанусот кај различни возрасни групи на население.
[Project] (Submitted)
2. Morand, Christine and Ruskovska, Tatjana (2014) Interindividual
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variation in response to consumption of plant food bioactives and
determinants involved (POSITIVe). [Project]
3. Velickova, Nevenka and Ruskovska, Tatjana and Sumanov,
Gorgi and Milev, Mishko and Petrova, Biljana (2014) Screening
and evaluation of the genotoxicologycal effect of ionizing radiation
in occupationally exposed healthcare workers, using cytogenetic
methods. [Project] (Submitted)
4. Ruskovska, Tatjana and Bosnakovski, Darko and Sumanov,
Gorgi and Milev, Mishko (2014) Оксидирани протеини кај пациенти
на хемодијализа – влијание на суплементацијата со витамин
Ц. [Project] (Unpublished)
5. Schmidt, Harald and Daiber, Andreas and DiLisa, Fabio and Ruskovska,
Tatjana (2012) EU-ROS: Biomedicine and Molecular Biosciences COST
Action BM1203. [Project]
ДОЦ. Д-Р КАТАРИНА СМИЛКОВ
Активности во учебната 2015/2016 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
1. Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Janevik-Ivanovska E. Physicochemical
evaluation of lyophilized formulation of p-SCN-Bn-DOTA- and p-SCNBn-DTPA-rituximab for NHL radioimmunotherapy. Iranian Journal of
Pharmaceutical Research, 2016 (in press; IF 1,065).
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
1. Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Makreski P, Gjorgoski I, JanevikIvanovska E. Approaches in evaluation of freeze-dried antibody
conjugates. Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol 62(s), 2016, 389391.
2. Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Janevik-Ivanovska E. Preclinical
studies for evaluation of antitumor effects and normal tissue toxicity of
antibody conjugates. Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol 62(s),
2016, 257-259. http://eprints.ugd.edu.mk/15949/
3. Sterjova M, Apostolova P, Dzodic P, Smilkov K, Gjorgieva Ackova D,
Janevik-Ivanovska E. Trastuzumab and its radioimmunoconjugates in
treatment of cancer. Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol 62(s),
2016, 417-419.
4. Janevik-Ivanovska E, Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Gjorgoski I,
Stafilov T, Makreski P, Arsova-Sarafinovska Z, Baloch L, Carollo A,
Signore A, Duatti A. Development and standardization of Rituximab-
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conjugates for labelling with Lutetium-177 and Yttrium-90. Macedonian
Pharmaceutical Bulletin, vol 62(s), 2016, 537-539.
5. Stojanov S, Smilkov K. Probiotics and immunological disorders.
Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol 62(s), 2016, 651-653.
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
–– 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. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14695
–– 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. http://
eprints.ugd.edu.mk/14977
–– 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., http://
eprints.ugd.edu.mk/14103/
–– 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. http://eprints.ugd.edu.
mk/14693/
–– Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Duatti A, Di Domenico G, Guerrini R,
Janevik-Ivanovska 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;
IAEA-CN-232/226. http://eprints.ugd.edu.mk/14971
–– Apostolova, Paulina and Sterjova, Marija and Smilkov, Katarina and
Gjorgieva, Darinka and Delipetreva, Katarina and Janevik-Ivanovska,
Emilija (2015) Implemetation of ISO 17025 Standard and accreditation
process of Radiopharmacy Laboratory. Asia Oceania Journal of Nuclear
Medicine & Biology, 3 (Suppl.1). pp.133. ISSN. 2322-5726 http://eprints.
ugd.edu.mk/15372/
–– Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Gjorgoski I, Janevik-Ivanovska E.
Determining normal tissue toxicity of non-radioactively Lu/Y-labeled
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rituximab-conjugates in rat animal model. International symposium
at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and future
perspectives in medical and biomedical research”, 24.11.2015. Stip, R.
Macedonia. Аbstract book, p.83 http://eprints.ugd.edu.mk/15069
Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Janevik-Ivanovska E. Freeze-drying
approach to enhance antibody stability. International symposium
at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and future
perspectives in medical and biomedical research”, 24.11.2015. Stip, R.
Macedonia. Abstract book, p.91 http://eprints.ugd.edu.mk/14972
Apostolova P, Delipetreva K, Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Sterjova M,
Janevik-Ivanovska E. Accreditation of the Laboratory of Radiopharmacy
– requested requirements or need of challenge. International symposium
at Faculty of Medical Sciences “Current achievements and future
perspectives in medical and biomedical research”, 24.11.2015. Stip, R.
Macedonia. Abstract book, p.115 http://eprints.ugd.edu.mk/14999
Sterjova M, Dzodic P, Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, JanevikIvanovska E. Achievements and perspectives in formulation of stable
immunoconjugate of the HER2-targeting trastuzumab – potential for
rapid labelling with Gallium-68. International symposium at Faculty
of Medical Sciences “Current achievements and future perspectives
in medical and biomedical research”, 24.11.2015. Stip, R. Macedonia.
Abstract book, p.121 http://eprints.ugd.edu.mk/15070
Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Makreski P, Stafilov T, JanevikIvanovska E. Chemical analysis of the rituximab radioimmunoconjugates
in lyophilized formulations intended for oncological applications. 18th
European Symposium on Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals,
April 07-10, 2016, Salzburg, Austria. Abstract book, p.121-122. http://
eprints.ugd.edu.mk/15946/
Janevik-Ivanovska E, Zdravev Z, Bhonsle U, Osso Junior J, Duatti A,
Angelovska B, Stojanovska Z, Arsova Sarafinovska Z, Bosnakovski D,
Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Drakalska E, Venkatesh M, Gulaboski
R. University Master Program of Radiopharmacy – step forward
for Good Radiopharmacy Education. 18th European Symposium on
Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, April 07-10, 2016, Salzburg,
Austria. Abstract book, p.125.
Gjorgieva Ackova D, Smilkov K, Janevik-Ivanovska E. Synthesis
of rituximab immunoconjugates for subsequent radiolabeling. XXIV
Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 11-14 Sep 2016,
Ohrid, R. Macedonia. Book of abstracts, p. 217.
Smilkov K, Gjorgieva Ackova D, Janevik-Ivanovska E, Gjorgoski
I. Effect of cryoprotectant mannitol in freeze-drying of rituximab
immunoconjugates. XXIV Congress of Chemists and Technologists of
Macedonia, 11-14 Sep 2016, Ohrid, R. Macedonia. Book of abstracts, p.
218.
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III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
–– Престој во Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA),
Виена, Австрија, во рамките на проектот „Development and Preclinical
Evaluations of Therapeutic Radiopharmaceuticals Based on Lu-177
and Y-90 Labeled Monoclonal Antibodies and Peptides“, од 28.09. до
05.10.2015 год.
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
–– Janevik-Ivanovska Emilija, Gjorgieva Darinka, Smilkov Katarina,
Stafilov Trajče, Gjorgoski Icko. Co-ordinated Research Project
“Development and Preclinical Evaluations of Therapeutic
Radiopharmaceuticals Based on Lu-177 and Y-90 Labeled Monoclonal
Antibodies and Peptides” – Establishment and standardization of a
technology for ready to use production cold kit formulation of DOTARituximab and peptide based radiopharmaceuticals for labeling with Lu177 and Y-90 – IAEA, Coordinated research project Macedonia – Austria
– Italy - Czech Republic – Poland – Hungary – India – Brazil – Cuba
– Argentina – USA – Syria – Iran – China - Saudi Arabia (2011-2015).
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11616
–– Emilija Janevik-Ivanovska, Bistra Angelovska. Zorica Arsova
Sarafinovska, Darinka Gјorgieva 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“,Фонд за научноистражувачка
работа на Универзитет „Гоце Делчев“, Штип (2015 - ...)
ДОЦ. Д-Р ТОШЕ КРСТЕВ - Активности во учебната 2015/2016
година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. Лејла Крајџикова, Ленче Николовска, Тоше Крстев, Данче Василева,
Тамара Страторска, МАНУЕЛНА терапија и мобилизација на
периферни зглобови рецензирана скрипта, 2016, УГД Штип ISBN:
978-608-244-311-9
2. Nikolovska, Lence and Vasileva, Dance and Krstev, Toshe and Stratorska,
Tamara (2016) Скрипта по Клиничка кинезитерапија ISBN 978-608244-342-3
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
1. Krstev, Toshe and Nikolovska, Lence and Jovevska, Svetlana and
Panova, Gordana (2016) Therapeutic approaches in treating myofascial
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2.

3.

4.

5.

6.

trigger points. International scientific Journal of Kinesiology “Acta
Kinesiologica”, 9 (2). pp. 62-64. ISSN 1840-3700 http://eprints.ugd.edu.
mk/15734/
Krstev, Toshe (2015) Physical therapy approaches in treatment of sacroiliac
joint dysfunction. International scientific Journal of Kinesiology “Acta
Kinesiologica”, 9 (1). pp. 24-27. ISSN 1840-3700 http://eprints.ugd.edu.
mk/14227/
Krstev, Toshe (2015) Comparison of two treatment modalities for chronic
pain syndrome due to sacroiliac joint dysfunction. International scientific
Journal of Kinesiology “Sport Science”, 8 (2). pp. 55-58. ISSN 18403670 http://eprints.ugd.edu.mk/14228/
Dimitrovska Ivanova, Marija and Krstev, Toshe (2015) Јувенилен
анкилозирачки спондилит. Medicus, информативен гласник на
јавното здравство - Штип, 10 (22). pp. 14-15. ISSN 1857-5994 http://
eprints.ugd.edu.mk/13048/
Krstev, Toshe and Kraydjikova, Leyla and Shahin, S and Nikolovska,
Lence and Stratorska, Tamara (2015) Massage metods for prevention
and treatment of lumbosacral pain syndrome. Journal of Biomedical and
Clinical Research, 8 (1). p. 70. ISSN 1313-9053 http://eprints.ugd.edu.
mk/15429/
Kraydjikova, Leyla and Nikolovska, Lence and Krstev, Toshe and
Stratorska, Tamara (2015) Physiotherapy program for improving the
quality of life in patients with coxarthroses. Journal of Biomedical and
Clinical Research, 8 (1). pp. 69-70. ISSN 1313-9053 http://eprints.ugd.
edu.mk/15428/

II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
–– Vasileva, Dance and Lubenova, Daniela and Nikolovska, Lence and
Krstev, Toshe and Stratorska, Tamara (2016) Ефект на кинезитерапијата
врз функционалните можности за моторна рековалесценција кај
пациенти со супратенториален едностранен мозочен инсулт во
хроничен период. In: Втор Конгрес на физиотерапевти на Република
Македонија, 16-18 Sept 2016, Struga, Macedonia.
–– Krstev, Toshe and Nikolovska, Lence and Vasileva, Dance and
Stratorska, Tamara and Kolevska, Monika (2016) Кинезитерапија при
функционални нарушувања на сакроилиачните зглобови. In: Втор
Конгрес на физиотерапевти на Република Македонија, 16-18 Sept
2016, Struga, Macedonia. 3. Krsteva, Marija and Krstev, Toshe and
Nikolovska, Lence (2016) Internet and social media in education. In: The
teacher of the future - Ninth International Scientific Conference, 17-19
June 2016, Durres, Republic of Albania.
–– Kraydjikova, Leyla and Krstev, Toshe and Nikolovska, Lence and
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Stratorska, Tamara and Sahin, Selim (2016) Кинезитерапевтическая
методика для улучшения качества жизни при хроническом болевом
синдроме в лумбосакральной области. In: Kinesitherapy: achievements
and development prospects, Moscow, Russia, 25-26 May 2016.
Mihailova, N. and Megova, T. and Kostov, R. and Krstev, Toshe and
Nikolovska, Lence (2016) Реабилитация при эндопротезировании
коленного сустава. In: Kinesitherapy: achievements and development
prospects, Moscow, Russia, 25-26 May 2016.
Kostov, R. and Mihailova, N. and Megova, T. and Krstev, Toshe
and Stratorska, Tamara (2016) Эффект применения мануальнотерапевтических техник по Maitland для восстановления суставной
кинематики коленного комплекса. In: Kinesitherapy: achievements and
development prospects, Moscow, Russia, 25-26 May 2016.
Kraydjikova, Leyla and Nikolovska, Lence and Krstev, Toshe and
Stratorska, Tamara and Matzuridis, Andreas and Matzuridis, Atanasios
(2015) Двигателен режим за деца с лека степен на умствена
изостаналост. In: Седми национален конгрес на Асоциацията на
физиотерапевтите в България, 5-7 June 2015, Sofia, Bulgaria.
Kraydjikova, Leyla and Sahin, Selim and Nikolovska, Lence and Krstev,
Toshe and Stratorska, Tamara and Konstantinu, Andri (2015) Масажна
методика за профилактика на травматизма и лумбосакралния болков
синдром при спортисти. In: Седми национален конгрес на Асоциацията
на физиотерапевтите в България, 5-7 June 2015, Sofia, Bulgaria.
Kraydjikova, Leyla and Nikolovska, Lence and Krstev, Toshe and
Stratorska, Tamara (2015) Кинезитерапия при функциональной блокаде
шейных сегментов позвоночника. In: Материалы IV Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием, 2728 May 2015, Moscow, Russia.
Kraydjikova, Leyla and Nikolovska, Lence and Krstev, Toshe and
Stratorska, Tamara and Konstantinu, Andri (2015) Двигательная
программа предупреждения травм и хронических болей в спине у
людей, занимающихся спортом. In: Материалы IV Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием, 2728 May 2015, Moscow, Russia.
Kolevska, Monika and Nikolovska, Lence and Krstev, Toshe and
Stratorska, Tamara (2015) Manual Therapy of the cervical part. In: I
Congress of Physical Therapists of the Republic of Macedonia MASA,
26-29 March 2015, Skopje.
Stratorska, Tamara and Stojkova, Vesna and Nikolovska, Lence and Krstev,
Toshe and Kolevska, Monika (2015) Rehabilitation of foot deformities
in patients with childhood. In: I Congress of Physical Therapists of the
Republic of Macedonia MASA, 26-29 March 2015, Skopje.

899

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

–– Krstev, Toshe and Shishkoski, Mihail and Nikolovska, Lence and
Stratorska, Tamara and Kolevska, Monika (2015) The role of the manual
therapy in rehabilitating the lumbar syndrome. In: I Congress of Physical
Therapists of the Republic of Macedonia MASA, 26-29 March 2015,
Skopje.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
ДОЦЕНТ Д-Р ЛЕНЧЕ НИКОЛОВСКА - Активности во учебната
2015/2016 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. Nikolovska, Lence and Vasileva, Dance and  Krstev, Toshe and Stratorska,
Tamara (2016) Скрипта по Клиничка кинезитерапија ISBN 978-608244-342-3 http://js.ugd.edu.mk/.
2. Kraydjikiva, Leyla and Nikolovska, Lence and Krstev, Toshe and
Vasileva, Dance and Stratorska, Tamara (2016) Мануелна терапија
и мобилизација на периферни зглобови - рецензирана скрипта
ISBN: 978-608-244-311-9
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор: /
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор:
1. Krstev, Toshe and Nikolovska, Lence and Jovevska, Svetlana and Panova,
Gordana (2016) Therapeutic approaches in treating myofascial
trigger points. International scientific Journal of Kinesiology “Acta
Kinesiologica”, 9 (2). pp. 62-64. ISSN 1840-3700
2. Trajcevski A., Nikoloska L., Panova G., Krstev T. (2015) The role of
kinesitherapy at the rehabilitation of paralysis of n. Facialis „RAUCHE“,
No.7. pp. 68-70. ISSN 2233-131X
3. Manevski D., Nikolovska L., Handziski Z., Handziski E. (2016) Applying
the isokinetic and the isokinetic diagnostics at the injures of Ligamentum
anterior cruciate-ACL. „RAUCHE“, No.7. pp. 32-34. ISSN 2233-131X
4. Paunovska M., Nikolosvka L., Panova G., Krstev T. (2016) Кinesitherapy
in respiratory disorders in children. „RAUCHE“, No.7. pp. 56-58. ISSN
2233-131X
5. Volcheva M., Nikolovska L., Krstev T., Panova G.(2016) Reduction of
pain in patients with lumbar syndrome. „RAUCHE“, No.7. pp. 84-86.
ISSN 2233-131X
6. Panova, Gordana and Nikolovska, Lence and Sumanov,
Gorgi and Jovancevska, Daniela (2016) Dietary and nutritional status of
children from preschool age in Еastern Macedonia. Journal of Hygienic
Engineering and Design, 14. pp. 90-93. ISSN 1857- 8489
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Г. Домашни списанија
Irevul, Enis and Nikolovska, Lence (2015). Рехабилитација на
пациенти со мозочен удар Medicus - Информативен гласник на
јавното здравство – Штип, година 10 (23). стр. 22.
Miteva, Sanja and Nikolovska, Lence (2015). Рехабилитација
на пациенти со ампутации и нивно протезирање Medicus Информативен гласник на јавното здравство – Штип, година 10 (23).
стр. 26.
Panovski, Tose and Nikolovska, Lence (2015). Застапеност на
деформитети на стапалата кај деца во училишна возраст при ЈЗУ
„Општа Болница“- Струмица и нивна рехабилитација Medicus Информативен гласник на јавното здравство – Штип, година 10 (23).
стр. 27.
Merdzan, Alidzan and Nikolovska, Lence (2015). Рехабилитација на
спортски повреди на колено Medicus - Информативен гласник на
јавното здравство – Штип, година 10 (23). стр. 31.

II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
–– Damcevski, Kristijan and Nikolovska, Lence (2016). Рехабилитација
на деца со вродена дисплазија на колковите. Втор Конгрес на
физиотерапевти на Република Македонија, 16-18 Септември 2016,
Струга, Р. Македонија.
–– Abdulova, Imihan and Nikolovska, Lence (2016). Улога на
акупресурата при намалување на болката кај пациенти со болка во
вратот. Втор Конгрес на физиотерапевти на Република Македонија,
16-18 Септември 2016, Струга, Р. Македонија.
–– Karajigit, Deniz and Nikolovska, Lence (2016). Улога на
кинезитерапијата при рехабилитација на пациенти со инфаркт
на миокардот. Втор Конгрес на физиотерапевти на Република
Македонија, 16-18 Септември 2016, Струга, Р. Македонија.  
–– Alizotova, Amela and Nikolovska, Lence (2016). Aнализа на
застапеноста на деформитети кај учениците во основното,
средното и високото образование во Република Македонија во
2014/2015 година. Втор Конгрес на физиотерапевти на Република
Македонија, 16-18 Септември 2016, Струга, Р. Македонија.  
–– Banova, Dragana and Nikolovska, Lence (2016). Улога на раната
рехабилитација кај пациенти со мултиплекс склероза. Втор Конгрес
на физиотерапевти на Република Македонија, 16-18 Септември 2016,
Струга, Р. Македонија.  
–– Karov, Stole and Nikolovska, Lence (2016). Застапеност на
ревматоиден артрит во Општина Кочани во периодот од 2010-2014
година. Втор Конгрес на физиотерапевти на Република Македонија,
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16-18 Септември 2016, Струга, Р. Македонија.    
Krstev, Toshe and Nikolovska, Lence and Vasileva, Dance and Stratorska,
Tamara and Kolevska, Monika (2016) Кинезитерапија при
функционални нарушувања на сакроилиачните зглобови. In:
Втор Конгрес на физиотерапевти на Република Македонија, 16-18
Септември 2016, Струга, Р. Македонија.  
Vasileva, Dance and Lubenova, Daniela and Nikolovska, Lence and Krstev,
Toshe and Stratorska, Tamara (2016) Ефект на кинезитерапијата
врз функционалните можности за моторна рековалесценција кај
пациенти со супратенториален едностранен мозочен инсулт во
хроничен период. In: Втор Конгрес на физиотерапевти на Република
Македонија, 16-18 Септември 2016, Струга, Р. Македонија.  
Krsteva, Marija and Krstev, Toshe and Nikolovska, Lence (2016) Internet
and social media in education. In: The teacher of the future - Ninth
International Scientific Conference, 17-19 June 2016, Durres, Republic of
Albania. International Jurnal KNOWLEDGE Scientific Papers Vol.13.2
pp. 139-141 ISSN 1857-92
Panova G., Nikolovska L. (2016). Education and learning of
cpmmunication skills, a requirement for improvement of the correlation
doctor – patient In: The teacher of the future – 9-th International Scientific
Conference, 17-19 June 2016 Durres, Republic of Albania. International
Jurnal KNOWLEDGE Scientific Papers Vol. 13. 2 pp. 263-267 ISSN
1857-92
Panova G., Nikolovska L. (2016). Education of health workers and
improving the quality of hwalth services In: The teacher of the future – 9-th
International Scientific Conference, 17-19 June 2016 Durres, Republic of
Albania. International Jurnal KNOWLEDGE Scientific Papers Vol. 13. 2
pp. 285-288 ISSN 1857-92
Kraydjikova, Leyla and Krstev, Toshe and Nikolovska,
Lence and Stratorska, Tamara and Sahin, Selim (2016)
Кинезитерапевтическая методика для улучшения качества жизни
при хроническом болевом синдроме в лумбосакральной области. In:
Kinesitherapy: achievements and development prospects, Moscow,
Russia, 25-26 May 2016.
Mihailova, N. and Megova, T. and Kostov, R. and Krstev,
Toshe and Nikolovska, Lence (2016) Реабилитация при
эндопротезировании коленного сустава. In: Kinesitherapy:
achievements and development prospects, Moscow, Russia, 25-26 May
2016.
Panova, Gordana and Nikolovska, Lence and Dzidrova,
Violeta (2015) Историски развој и значај геријатрије. In: 3th Kongres
njegovatelja-ica u BIH sa megunarodnim ucescem-inovacija i njezi, 18-
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20 Dec 2015, Vogosca, BIH.
–– Vasileva, Dance and Lubenova, Daniela and Mihova, Marija and Maznev,
Ivan and Nikolovska, Lence and Zhu, Jihe (2015) Correlation between
dynamic balance and gait parameters in patients with ischemic stroke
in the chronic period. In: International symposium at Faculty of Medical
Sciences - Current achievements and future perspectives in medical and
biomedical research, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО /
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
–– Раководител на Проект: Рекреативен центар при УГД – Штип. 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 год.
–– Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi and Nikolovska, Lence and Dzidrova,
Violeta and Serafimov, Aleksandar and Dimitrovska Ivanova,
Marija and Petrova, Marina and Kamceva, Gordana (2015) Навики
во исхраната и нутритативниот статус на децата.[Project]
(Submitted)
Проф. д-р- Ѓорѓи Шуманов - Активности во учебната 2015/2016
година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
В. Објавени трудови во списанија без импакт фактор:
1. Velickova, Nevenka and Milev, Mishko and Sumanov, Gorgi and Petrova,
Biljana (2016) Present knowledge and experience on the strategies
employed by mycoplasma contamination of the human cell cultures. CBU
International Conference Proceedings, 4 (4). pp. 747-750. ISSN 18059961
2. Panova, Gordana and Nikolovska, Lence and Sumanov, Gorgi and
Jovancevska, Daniela (2016) Dietary and nutritional status of children
from preschool age in Еastern Macedonia. Journal of Hygienic
Engineering and Design, 14. pp. 90-93. ISSN 1857- 8489
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
–– Velickova, Nevenka and Milev, Mishko and Sumanov, Gorgi and Petrova,
Biljana (2016) Present knowledge and experience on the strategies
employed by mycoplasma contamination of the human cell cultures. In:
International Conference on Innovations in Science and Education, 23-25
March 2016, Prague, Czech Republic.
–– Sikovska, Biljana and Dimova, Cena and Sumanov, Gorgi and
Apostoloski, Pavle (2015) Regulations and legal aspects in management
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of medical waste. In: International Symposium at Faculty of Medical
Sciences “Current achievements and future perspectives in medical and
biomedical research”, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
–– Nikola Stoiljkovik, Gjorgi Shumanov, Slobodan Rogac (2015) Incidence
of large intestinal carcinoma in patients from Clinical Hospital - Stip for a
period of 2010-2015. In: International Symposium at Faculty of Medical
Sciences, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
–– Velickova, Nevenka and Milev, Mishko and Petrova, Biljana and
Ruskovska, Tatjana and Sumanov, Gorgi and Nedeljkovik, Bojana and
Gorgieva, Pale (2015) An increased micronucleus frequency predict the
risc of cancer in healthy workers exposed on ionization. In: Šesti hrvatski
kongres humane genetike, 5-7 Nov 2015, Split, Hrvatska.
–– Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi (2015) Education of Medical
Sciences University Goce Delcev, Stip. In: VI Kongres medicinskih
sestara i tehničara BIH sa međunarodnim sudjelovanjem, 22-24 Oct
2015, Mostar, BiH. (Unpublished)

––

––

––

––

III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
Sumanov, Gorgi and Ruskovska, Tatjana and Velickova, Nevenka and
Panova, Gordana and Sumanovski, Lazar and Milev, Mishko and
Spasov, Mire (2015) Евалуација на имунолошкиот статус во однос
на тетанусот кај различни возрасни групи на население. [Project]
(Submitted)
Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi and Nikolovska, Lence and
Dzidrova, Violeta and Serafimov, Aleksandar and Dimitrovska Ivanova,
Marija and Petrova, Marina and Kamceva, Gordana (2015) Навики
во исхраната и нутритативниот статус на децата. [Project]
(Submitted)
Velickova, Nevenka and Ruskovska, Tatjana and Sumanov, Gorgi and
Milev, Mishko and Petrova, Biljana (2014) Screening and evaluation
of the genotoxicologycal effect of ionizing radiation in occupationally
exposed healthcare workers, using cytogenetic methods. [Project]
(Submitted)
Ruskovska, Tatjana and Bosnakovski, Darko and Sumanov, Gorgi and
Milev, Mishko and Danilova, Marina (2014) Оксидирани протеини
кај пациенти на хемодијализа – влијание на суплементацијата со
витамин Ц. [Project] (Unpublished)
Издавачка дејност и научноистражувачка работа

Проф. д-р Васо Талески - Активности во учебната 2015/2016
година
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I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
1. Васо Талески, Медицинска микробиологија и паразитологија,
рецензиран ПРАКТИКУМ, 2016, УГД Штип
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
1. Stojanovska, Zdenka and Boev, Blazo and Zunic, Zora S. and Ivanova,
Kremena and Ristova,Mimoza and Tsenova,Martina and Ajka,
Sorsa and Janevik-Ivanovska,Emilija and Taleski,Vaso and Bossew,
Peter (2016) Variation of indoor radon concentration and ambient dose
equivalent rate in different outdoor and indoor environments. Radiation
and Environmental Biophysics, 55 (2). pp. 171-183. ISSN 0301-634X
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
1. Taleski, Vaso and Angelovska, Bistra and Zdravkovska,
Milka and Jovevska, Svetlana (2015) Цревни заразни дијарејални
заболувања - Најзначајни бактериски причинители (1). Farmacevtski
informator, 2 (41). pp. 38-41. ISSN 1409-8784
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
–– Taleski, Oliver and Taleski, Vaso (2015) Contemporary Microbiological
Diagnostic Tests for Rapid Identification and Detection of Resistance of
Mycobacterium tuberculosis. In: International Symposium at Faculty
of Medical Sciences - Current achievements and future perspectives in
medical and bio-medical research, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
–– Taleski,Vaso
and
Bosnakovski,Darko
and
Zdravkovska,
Milka and Markovski, Velo and Stojanovska, Zdenka and Jovevska,
Svetlana(2015) Where Nanotechnology and Nanomedicine meet –
Applications and Potential Risks. In: Internationa Symposium at Faculty
of Medical Sciences - Current achievements and future perspectives in
medical and bio-medical research, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
–– Taleski,Vaso
and
Bosnakovski,
Darko
and
Zdravkovska,
Milka and Jovevska, Svetlana and Stojanovska, Zdenka and Dimitrova,
Marija and Jordanova, Nevenka (2015) Potential application of silver
nanoparticles coatings as antimicrobials. In: 9th Balkan Congress
of Microbiology, Microbiologija Balkanica 2015, 22-24 Oct 2015,
Thessaloniki, Greece.
–– Stojanovska, Zdenka and Zunic, Zora S. and Ivanova, Kremena and Bossew,
Peter and Boev, Blazo and Martina, Tsenova and Taleski,
Vaso (2015) Dose assessment due to radon exposure in dwellings, schools
and kindergarten. In: Radon in the Environment 2015, 25-29 May 1015,
Krakow, Poland. (Unpublished)
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–– Taleski, Vaso and Bosnakovski, Darko and Zdravkovska, Milka and Nasov,
Ilija and Trajkovska - Petkoska,Anka (2015) Applications of nanotechnology
and nanomicrobiology in food safety and health science. In: 2nd National
Food Conference with International Participation, 20-21 March 2015,
Sofia, Bulgaria.
–– Taleski, Vaso and Bosnakovski, Darko and Zdravkovska,
Мilka and Stojanovska, Zdenka and Dimitrova, Marija and Jordanova,
Nevenka (2015) Antibacterial Activity of Selected Silver Nanoparticles
Coatings - Our Initial Experience. Zbornik radova X Kongres
mikrobiologa Srbije „MIKROMED 2015”. pp. 1-4. ISSN ISBN 978-86914897-2-4
–– Taleski V., Zdravkovska M., Stojanovska Z. Alternative Approaches
and Perspectives of Nanotechnology in Antimicrobial Resistance and
Infection Control, 50th Days of Preventive Medicine - International
Congress. 27 to 30 September 2016, Niš, Serbia.
–– Vaso Taleski, An up-date on Progress and Challenges in Control of
Brucellosis, Simpozijum Dani mikrobiologa Srbije, Beograd, 12-13 maj
2016
–– Васо Талески, Милка Здравковска, Зденка Стојановска, Можности
за примена на сребрени наночестички како алтернативен пристап
во контрола на инфекциите и микробната резистенција. Денови
на превентивна медицина на Македонија, Здравје за сите – сите за
здравје.Охрид, 3-5 ноември, 2016.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
–– Зденка Стојановска, Блажо Боев, Васо Талески, Анѓела
Дебрешлиоска, Испитување на факторите кои влијаат врз процената
на концентрацијата и дозата од радон во училиштата, УГД 2013-2016,
Фонд за научно -истражувачка работа
ПРОФ. Д-Р МИЛКА ЗДРАВКОВСКА
Активности во учебната 2015/2016 година
I. ПУБЛИКАЦИИ
А. Објавени монографии, скрипти, учебници, книги
Б. Објавени трудови во списанија со импакт фактор:
1. Darkovska-Serafimovska M, Janevik-Ivanovska E, Djorgoski I, ArsovaSerafinovska Z, Zdravkovska M, Balkanov T, Ugresic N. Radiolabeled
tirofiban – a potential radiopharmaceutical for detection of deep venous
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thrombosis. Drug Design, Development and Therapy, 21 Sept. 2016,
Volume 2016:10, Pages 2989-2996 ISSN: 1177-8881 (IF = 2,881)
В. Објавени трудови во интернационални списанија без импакт
фактор
–– Panovska Petrusheva, Aleksandra and Kuzmanovska, Biljana and Mojsova,
Maja and Kartalov, Andrijan and Spirovska, Tatjana andShosholcheva,
Mirjana and Temelkovska Stevanoska, Marina and Zdravkovska,
Milka and Dohchev, Sasho and Stankov, Oliver (2015)Evaluation of
changes in serum concentration of sodium in a transurethral resection
of the prostate. Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., 36 (1). pp. 117-127.
ISSN 1857-9345
–– Andrijan Kartalov, Nikola Jankulovski, Biljana Kuzmanovska, Milka
Zdravkovska, Mirjana Shosholcheva, Tatjana Spirovska, Aleksandra
Panovska Petrusheva, Marija Tolevska, Marija Srceva, Vesna Durnev,
Gjorgji Jota, Redzep Selmani, Atanas Sivevski. EFFECT OF ADDING
DEXAMETHASONE AS A ROPIVACAINE ADJUVANT IN
ULTRASOUND-GUIDED TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE
BLOCK FOR INGUINAL HERNIA REPAIR. CONTRIBUTIONS. Sec.
of Med. Sci., XXXVI 3, 2015, pp. 35-41. ISSN 1857-9345
–– Toleska Marija, Kuzmanovska B, Kartalov A, Jankulovski N,
Shosholcheva M, Zdravkovska M, Spirovska T. The analgesic effect
of ultrasound-guided transversus abdominis plane (TAP) block for open
appendectomy. Acta morphol.2015;Vol.12(2):60-69 UDC:616.346.2089.87-089.5, ISSN 1409-9837
–– Dimova, Cena and Popovska, Lidija and Zdravkovska,
Milka and Popovska, Mirjana and Zlatanovska, Katerina (2016) Traditional
versus new oral anticoagulants in clinical practice of oral surgery. Research
Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 7 (5). pp.
170-176. ISSN 0975-8585
–– Dimova, Cena and Zdravkovska, Milka (2016) Evaluation life quality
of oral anticoagulated patients following oral surgical interventions.
Journal of Hygienic Engineering and Design, 14. pp. 69-76. ISSN 18578489
–– Taleski, Vaso and Angelovska, Bistra and Zdravkovska,
Milka and Jovevska, Svetlana (2015) Цревни заразни дијарејални
заболувања - Најзначајни бактериски причинители (1). Farmacevtski
informator, 2 (41). pp. 38-41. ISSN 1409-8784
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
–– Jovevska Svetlana, Trajkovska Irena, Zdravkovska Milka, Stojanovska
Zdenka .(2016) Anatomical variations of importance for laparascopic
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––

––

––

––

––

––

cholecystect omy Antropological society of Serbia, Sremski Karlovci
June 1st -4th,2016,Serbia
Nikolina Savevska, Svetlana Jovevska, Milka Zdravkovska, Zdenka
Stojanovska (2016) Variation of pupillary distance :Republic of Macedonia
case study.Antropological society of Serbia, Sremski Karlovci June 1st
-4th,2016,Serbia
Dimova, Cena and Zdravkovska, Milka (2015) Life quality evaluation
of oral anti-coagulated patients following oral surgical interventions. In:
Conference on Food Quality and Safety, Health and Nutrition NUTRICON 2015, 19-20 Nov 2015, Skopje, Macedonia.
Taleski,Vaso
and
Bosnakovski,
Darko
and
Zdravkovska
Milka and Markovski, Velo and Stojanovska, Zdenka and Jovevska,
Svetlana(2015) Where Nanotechnology and Nanomedicine meet –
Applications and Potential Risks. In: Internationa Symposium at Faculty
of Medical Sciences - Current achievements and future perspectives in
medical and bio-medical research, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
Taleski,Vaso
and
Bosnakovski,Darko
and
Zdravkovska,
Milka and Jovevska, Svetlana and Stojanovska, Zdenka and Dimitrova,
Marija and Jordanova, Nevenka (2015) Potential application of silver
nanoparticles coatings as antimicrobials. In: 9th Balkan Congress
of Microbiology, Microbiologija Balkanica 2015, 22-24 Oct 2015,
Thessaloniki, Greece.
Taleski,Vaso and Bosnakovski, Darko and Zdravkovska,
Мilka and Stojanovska, Zdenka and Dimitrova, Marija and Jordanova,
Nevenka(2015) Antibacterial Activity of Selected Silver Nanoparticles
Coatings - Our Initial Experience. Zbornik radova X Kongres
mikrobiologa Srbije „MIKROMED 2015”. pp. 1-4. ISSN ISBN 978-86914897-2-4
Taleski V., Zdravkovska M., Stojanovska Z. Alternative Approaches
and Perspectives of Nanotechnology in Antimicrobial Resistance and
Infection Control, 50th Days of Preventive Medicine - International
Congress. 27 to 30 September 2016, Niš, Serbia.

III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
1. Милка Здравковска - од 1 до 15 јули 2016 година - престој на
Универзитетот за медицински науки, Самара, Русија.
IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
–– Dimova Cena and Zdravkovska Milka and Bosnakovski
Darko and Popovska Lidija and Kovacevska Ivona and Kostadinovik
Sanja and Papakoca Kiro and Serafimov Aleksandar and Zarkova
Julija and Zlatanovska Katerina and Petrovski Mihajlo and Nacev, Ivan
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(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] (In Press)
–– 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. [Project] (Unpublished)
ПРОФ. Д-Р ГОРДАНА ПАНОВА - Активности во учебната
2015/2016 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. Panova, Gordana and Jordanova, Viktorija (2016) Пациентите со
дијабетес, нивна едукација и третман комуникација и пристап на
матичниот лекар кон пациентите со дијабетес, нивна едукација
и третман. Tenth International Scientific Conference: The Power of
Knowledge, 5 (14.3). pp. 1077-1089. ISSN 1857-922016, Greece, 5
(14.3). pp. 1143-1147. ISSN 1857-92
2. Panova, Gordana and Nikolovska, Lence (2016) Education and learning
on communication skills, a requirement for improvement of the correlation
doctor - patient. Knowledge: International Journal Scientific Papers, 5
(13.2). pp. 263-289. ISSN 1857-92
3. Panova, Gordana and Nikolovska, Lence (2016) Education of health
workers and improving the quality of health services. Knowledge,
International Journal Scientific Papers, 5 (13.2). pp. 285-289. ISSN 185792
4. Panova, Gordana and Nikolovska, Lence and Sumanov,
Gorgi and Jovancevska, Daniela (2016) Dietary and nutritional status of
children from preschool age in Еastern Macedonia. Journal of Hygienic
Engineering and Design, 14. pp. 90-93. ISSN 1857- 8489
5. Paunova, Svetle and Panova, Gordana (2016) Превенција, нега и
третман на пациенти заболени од дијабет во општина Кратово
во време од 2012-2015. Tenth International Scientific Conference: The
Power of Knowledge, 5 (14.3). pp. 1097-1103. ISSN 1857-92
6. Kanevce, Natasa and Panova, Gordana (2016) Улогата на медицинската
сестра во превенција, третман и нега на декубитални рани кај

909

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

7.

8.

9.

10.
11.
12.

пациентите во единиците за интензивна нега. Tenth International
Scientific Conference: The Power of Knowledge, 5 (14.3). pp. 11211131. ISSN 1857-92
Bojkik, Stefka and Panova, Gordana (2016) Care and treatment of
patients with ruptured aneurysm in spasm. Tenth International Scientific
Conference: The Power of Knowledge, 5 (14.3). pp. 1113-1117. ISSN
1857-92
Nikolovski, Zoran and Dimitrov, Gligor and Panova, Gordana (2016) Role
of the nurse in gynecological endoscopic operations. Tenth International
Scientific Conference: The Power of Knowledge. 7-9 Oct 2016, Greece,
5 (14.3). pp. 1143-1147. ISSN 1857-92
Krstev, Toshe and Nikolovska, Lence and Jovevska, Svetlana and Panova,
Gordana (2016) Therapeutic approaches in treating myofascial
trigger points. International scientific Journal of Kinesiology “Acta
Kinesiologica”, 9 (2). pp. 62-64. ISSN 1840-3700
Trajcevski A., Nikoloska L., Panova G., Krstev T. (2016) The role of
kinesitherapy at the rehabilitation of paralysis of n. Facialis „RAUCHE“,
No.7. pp. 68-70. ISSN 2233-131X
Paunovska M., Nikolosvka L., Panova G., Krstev T. (2016) Кinesitherapy
in respiratory disorders in children. „RAUCHE“, No.7. pp. 56-58. ISSN
2233-131X
Volcheva M., Nikolovska L., Krstev T., Panova G.(2016) Reduction of
pain in patients with lumbar syndrome. „RAUCHE“, No.7. pp. 84-86.
ISSN 2233-131X

Г. Домашни списанија
–– Лидија Тодоровска,Гордана Панова-(2016).Улога и нега на
медицинската сестра кај пациенти со тонзилектомија (2016). Medicus
- Информативен гласник на јавното здравство – Штип, година 10 (24).
стр. 27.
–– .Панда Митревска,Гордана Панова(2016). Нега ,едукација и третман
кај пациенти со Helikobacter pylori Medicus - Информативен гласник
на јавното здравство – Штип, година 10 (24). стр. 25.
–– Vesna Lazarovska,Gordana Panova (2016). Perinatalna griza na rodilkite
na gin.akusersko oddelenie-Veles vo period od 2008-2012 godinaMedicus - Информативен гласник на јавното здравство – Штип,
година 10 (24). стр. 22-23.
II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
–– Panova, Gordana (2016) Абортус као етички, социјалну, правну и
медицинским проблемом. In: Peti međunarodni bioetički simpozij, 2122 Oct 2016, Saraevo, BIH. (Unpublished)
–– Panova, Gordana and Nikolovska, Lence and Dzidrova,
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––

––

––

––

––
––
––

Violeta (2015) Историски развој и значај геријатрије. In: 3th Kongres
njegovatelja-ica u BIH sa megunarodnim ucescem-inovacija i njezi, 1820 Dec 2015, Vogosca, BIH. (Unpublished)
Гордана Панова-Абортус као етички, социјалну, правну и
медицинским проблемом-Петти меѓународни биоетички симпозијСараево,БИХ,од 21-22.октомбри 2016 година
Panova,Gordana and Misovska ,aneta(2016) Uloga medicinske sestre u
IMP sa alkoholocara.In:7th Congress of the professional society for the
suppression of pain-Croatian nurses association .and 1.Kongres drustva za
hospicisku I palijativnu zdravstvenu njegu –Pula-Croatian,6-9 oktombar
2016,
Бети Анѓеловска, Гордана Панова –(2016)Дијагноза, превенција
и корекција на деформитети на‘рбетен столб кај деца во општина
Куманово(2016) In: Втор Конгрес на физиотерапевти на Република
Македонија, 16-18 септември 2016, Струга, Р. Македонија.  
Гордана
Панова, Д.Манчева (2016) Карактеристиките на
комуникацијата во секојдневната работа на одредени групи
на медицински професионалци-(2016) In: Втор Конгрес на
физиотерапевти на Република Македонија, 16-18 септември 2016,
Струга, Р. Македонија.  
Ljupka Runteva Gordana Panova,(2016).Application of medical
rehabilitation in patients with myocardial stroke in stip in the period 20102012In: Втор Конгрес на физиотерапевти на Република Македонија,
16-18 септември 2016, Струга, Р. Македонија.
Gordana Panova Marina Dodevska (2016),Uloga medicinske sestre u
brizi Dijabetička stopala,In: 4. Kongresu Udruzenja Anesteticara BiH
Sarajevu ,Novembar 04 do Novembar 06.2016.
Gordana Panova, Dejana Stojanova (2016),Komunikacija I edukacija
kod pacijenata sa ulkusna bolest,In:4. Kongresu Udruzenja Anesteticara
BiH Sarajevu ,Novembar 04 do Novembar 06.2016.
Gordana Panova , Maria Ristova- (2016) Stavovi prema seksualno
i reproduktivno zdravlje, znanje i stavovi adolescenata za seksualno
prenosivih bolesti In: 4. Kongresu Udruzenja Anesteticara BiH Sarajevu
,Novembar 04 do Novembar 06.2016.
III. СТУДИСКИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО

IV. УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ
–– Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi and Nikolovska, Lence and Dzidrova,
Violeta and Serafimov, Aleksandar and Dimitrovska Ivanova,
Marija and Petrova, Marina and Kamceva, Gordana (2015) ,Навики
во исхраната и нутритативниот статус на децата.[Project]
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(Submitted)
–– Sumanov, Gorgi and Ruskovska, Tatjana and Velickova,
Nevenka and Panova, Gordana and Sumanovski, Lazar and Milev,
Mishko and Spasov, Mire (2015) ,Евалуација на имунолошкиот
статус во однос на тетанусот кај различни возрасни групи на
население. [Project] (Submitted)
ПРОФ. Д-Р БИСТРА АНГЕЛОВСКА - Активности во учебната
2015/2016 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. Vukovikj, Makedonka and Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena
(2015) Comparison between general and spinal anesthesia in inguinal
hernia repair in Clinical University Hospital “St. Naum Ohridski” Skopje. European Journal of Molecular Biology and Biochemistry. ISSN
2348-2206
2. Atanasova, Dijana and Petrova, Aleksandra and Drakalska, Elena and
Atanasova, Marija and Angelovska, Bistra (2016) Analysis of consumption
of insulin in the municipality of Stip from 2011 to 2014. Macedonian
Pharmaceutical Bulletin. pp. 79-81. ISSN 1409 – 8695
3. Angelovska, Bistra and Drakalska, Elena and Atanasova, Marija and
Kostik, Vesna and Trajkoska, Jasmina (2016) Issuing the Antibiotics for
Children with and without Prescription in Pharmacies in Republic of
Macedonia. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 4 (1). pp. 5-9. ISSN
2328-2150
4. Zahida, Binakaj and Svetlana, Stojkov and Bistra, Angelovska (2016)
Pharmaceutical care for people with depression: experiences and
challenges Macedonian Pharmaceutical Bulletin. pp. 101 - 102. ISSN
1409 – 8695
5. Aleksandar Cvetkovski, Bistra Angelovska The role of cocrystallization
screening for the assessment of structure-activity relationship in drug
development pp 345 - 347
6. Slavica Maleska Stojadinovik, Bistra Angelovska Small scale production
of gel with menthol, benzocaine and procaine HCl pp 387 -389
7. Bistra Angelovska and Jasminka Patceva Quality of community pharmacy
service in Republic of Macedonia – professional supervision pp 605-607
8. Svetlana Stojkov, Dragana Rajković, Bistra Angelovska, Zahida Binakaj
Continuing professional development - challenge for professional
organization pp 617 -619
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Г. Објавени трудови во домашни списанија
Angelovska, Bistra (2016) Фалсификувани лекови - како да се
заштитиме. Ваш аптекар (7). pp. 15-17. ISSN 1857-97
Angelovska, Bistra (2016) Имунитет – прва одбрамбена линија. Ваш
аптекар (8). pp. 14-15. ISSN 1857-97
Angelovska, Bistra (2016) Пушењето и здравјето. Ваш аптекар (9). pp.
9-10. ISSN 1857-971X
Бистра Ангеловска (2016) Управување и организација на процесот на
снабдување со лекови, Фармацевтски информатор бр.43, стр. 25-28,
јуни, 2016
Дракалска Елена, Ангеловска Бистра (2016) Осмотски пумпи –
системи за контролирано ослободување на лекови Фармацевтски
информатор бр.43, стр. 45-48, јуни, 2016

II. УЧЕСТВО НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ
–– Angelovska, Bistra and Stojkov, Svetlana and Binakaj, Zahida and
Drakalska, Elena (2016) Counterfeit medicines and availability to patiеnts
in Macedonia, Serbia and Bosnia and Herzegovina. In: 6th Congress of
pharmacy with international participation, 13-16 Oct 2016, Sandanski,
Bulgaria.
–– Janevik-Ivanovska, Emilija and Zdravev, Zoran and Bhonsle, Uday and
Osso Junior, Joao Alberto and Duatti, Adriano and Angelovska, Bistra and
Stojanovska, Zdenka and Arsova-Sarafinovska, Zorica and Bosnakovski,
Darko and Gjorgieva Ackova, Darinka and Smilkov, Katarina and
Drakalska, Elena and Venkatesh, Meera and Gulaboski, Rubin (2016)
University Master Program of Radiopharmacy – step forward for
Good Radiopharmacy Education. In: 18th European Symposium on
Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, 7-10 April 2016, Salzburg,
Austria.
–– Angelovska, Bistra (2015) Code of Ethics for Pharmacists – Pharmaceutical
Chamber of Macedonia. In: International symposium at Faculty of
Medical Sciences: Current achievements and future perspectives in
medical and biomedical research, 24 Nov 2015, Stip, Macedonia.
–– Bistra Angelovska (2016) USLUŽNA DJELATNOST U APOTEKAMASTRATEGIJA RAZVOJA U EVROPSKOJ UNIJI In: VI Simpozij
magistara farmacije FBiH sa megunarodnim ucescem, 13.05 – 15.05.2016,
Neum BiH Oralna prezentacija
–– Бистра Ангеловска (2016) Препорака од фармацевтот: Како да
се избере вистинскиот аналгетик? , Континуирана едукација на
фармацевти, март 2016, Скопје Орална презентација
–– Бистра Ангеловска (2016) Познавањата на пациентите болни од
дијабет во дел од Западна Македонија за болеста, ризик факторите
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и терапијата In First International Scientific Conference “Contemporary
Trends of Medical Sciences and the Development Dynamics of Modern
Medicine” Faculty of Medical Sciences of the University of Tetova and
the Medical Faculty of University of Trakya 3rd and 4th June 2016, Tetovо
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.
–– Емилија Јаневиќ, Бистра Ангеловска и др. Воведување и
стандардизација на технологија за добивање на готови кит формулации
на радиофармацевтски препарати базирани на коњугирани комплекси
од моноклонални антитела и пептиди (УГД проект 2014-2016)
1. Нови избори на наставнички и соработнички кадар
- Избор/реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот
кадар
Р.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име и презиме

Звање

Сања Нашкова

асистент
докторанд

Константин Митев
Зорица Арсова
Сарафиновска
Зденка Стојановска

доцент
вонреден
професор
вонреден
професор
доцент
вонреден

Скендер Саиди
Невенка Лабан
Гучева
Весна Костиќ

7.

8.

914

професор
вонреден
професор

Данијела Јаниќевиќ вонреден
Ивановска
професор

Област

Избор/
реизбор
детска стоматологија реизбор
и превентивна
стоматологија
трауматологија
избор
клиничка фармација реизбор
биофизика

реизбор

урологија
офталмологија

избор
реизбор

токсилошка хемија
и инструментални
фармацевтски
анализи
клиничка биохемија

реизбор

реизбор

Годишен извештај

9.
13.
14.
15.

Ивица Смоковски

доцент

Страхил Газепов
Александар
Цветковски
Милка Клинчева

доцент
доцент
доцент

ендокринологија
и заболувања на
метаболизмот
офталмологија
физичка хемија

избор

физиологија и
патофизиологија

избор

избор
избор
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МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА
Вовед
Со Законот за основање на државен Универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип, објавен во („Сл. весник на РМ“, број 40 од 30.3.2007 година, како
високообразовна јавна установа во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип е основан и Факултетот за музичка уметност со седиштето во
Штип, на улица „Цветан Димов“, бб во Штип.
Со Законот за дополнување на Законот за основање на државниот
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип („Сл. весник на РМ“, бр. 70/2014)
извршена е промена на називот на Факултетот за музичка уметност во
Музичка академија и заведена е во Регистарот на високообразовните
установи под реден број 48.
На Музичката академија како наставно-научна единица на
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип се организираат и изведуваат
универзитетски (академски) студии од I (прв) и II (втор) циклус на студии,
а во претстојниот период се вршат и подготовки за отпочнување на студии
и од III (трет) циклус 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 наставничкиот кадар на Академијата на е-библиотека
на Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. Е-библиотеката е достапна за
сите корисници во системот на УГД на линкот http://е-biblioteka.ugd.
edu.mk. Музичката академија вкупно располага со 1.389 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 2015/2016 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. м-р Антонијо Китановски, во звање вонреден
професор од наставно-научната област гитара.
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Структура
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Презиме и име
Трајанов Борис
Шкариќ Милица
Јованов Илчо
Лешкова-Зеленковска
Стефанија
Џорлева Татјана
Јанкоски Марјан
Велковска-Трајановска
Валентина

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Потевска- Попивода
Емилија
Мицанов Ѓеорги
Китановски Антонијо
Гавриловски Гоце
Митева Златка
Јаневски Владимир
Михајловски Ангеле
Поповски Сашо
Ангелов Горанчо
Стојановски Христо

18.

Мисиркова Елена

19.
20.

Насев Ленче
Павлов Ванчо
Јордановa Лидија

8.

21.
22.

Лазаров Видан

23.
24.
25.

Петров Пане
Донева Рисанка
Велинова Емилија

26.

Малинов Зоранчо

27.

Величковска Родна

28.

Павловски Бранко

ред.проф
ред.проф
ред.проф.
ред.проф.

Во редовен
работен
однос
да
да
да
да

вон.проф.
вон.проф.
вон.проф.

да
да
да

вон.проф.

да

вон.проф.
вон.проф.
вон.проф.
вон.проф.
вон.проф.
вон.проф.
вон.проф.
вон.проф.
доцент
асистент
докторанд

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Звање

секретар
тех.
секретар

реф. за
студентски
прашања

економ

хигиеничар
хигиеничар

професор
доктор
професор
доктор
професор
доктор

Со договор за
ангажирање

да
да
да
да
да

да
да
да
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29.

Крстев Владимир

30.

Краповски Паскал

31.

Јанков Ивана

32.

Хаџиманов Васил

33.

Ангелов Милорад

34.

Штерјев Михајло

35.

Митрев Тоше

36.

Илиќ Благица

37.

Илиевска Мелита

38

Мариновски Дарко

39.

Прошев Дејан

40.

Стефковски Гоце

41.

Туфакџиевски Кирил

доцент

да

доцент

да

доцент

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.
Катедри
Академијата за вршење на својата дејност е организиран од наставнонаучни 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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На Академијата се предвидени следните оддели со катедри, и тоа:
• Оддел за теорија на музиката и музичка педагогија;
• Оддел за џез студии и
• Вокално- инструментален оддел.
Одделот за теорија на музиката и музичка педагогија е поврзан со
следните катедри, и тоа:
–– Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија и
–– Катедра за етнокореологија, етномузикологија и народни
инструменти.
Одделот за џез студии е поврзан со следните катедри, и тоа:
–– Катедра за инструментален џез и
–– Катедра за џез композиција.
тоа:

Вокално-инструменталниот оддел е поврзан со следните катедри, и
––
––
––
––

Катедра за пијано;
Катедра за дувачки инструменти;
Катедра за жичени инструменти и
Катедра за вокално пеење.

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.
Раководители на катедрите на Академијата
Раководител на формираните катедрите за:
–– Теорија на музиката и музичка педагогија и Етнокореологија,
етномузикологија и народни инструменти е проф. м-р Гоце
Гавриловски, наставник;
–– Инструментален џез и Џез композиција е проф. м-р Сашо Поповски,
наставник
–– Пијано е проф. д-р Татјана Џорлева, наставник и на Вокалноинструменталниот оддел е проф. м-р Златка Митева, наставник.
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Дневен ред на 36. седница на ННС одржана на 28.10.2015 год.
Записникот од одржаната седници на ННУС од 30.9.2015 година е
усвоен во целост без забелешки и дополнувања.
1. Донесување Одлука за утврдување на потреба за распишување на
конкурс за избор на: наставници и тоа:
–– еден наставник (во сите звања) за наставно-научната област - 60904
Теорија на музичка и 60910 Видови на инструменти Етнохармоника;
–– еден наставник (во сите звања) за наставно-научната област - 60900
Музикологија.
–– еден наставник во насловно звање насловен доцент за наставнонаучната област -60910 Видови на инструменти Саксофон и 60916
Џез ансамбл;
–– еден наставник во насловно звање насловен доцент за наставнонаучната област -60916 Оперско студио и 60916 Сценски движења;
–– еден наставник во насловно звање насловен доцент за наставнонаучната област -60909 Диригирање и композиција и 60916 Џез
ансамбл.
–– еден наставник во насловно звање насловен доцент за наставнонаучната област -60916 Традициконални игри на Балканот и 60916
Кинетoграфија.
2. Донесување Одлука за прифаќање на Барањето број 1002-82/67 од
15.9.2015 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.
3. Донесување Одлука за прифаќање на Барањето број 1002-Сл. од
8.10.2015 година поднесено од Мустафа Алимановски, студентот на
втор циклус на студии на студиската програма Музичар изведувач
Труба 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.
4. Донесување Одлука по Барање на ДАМЈАН ДАНЕВСКИ од Скопје
со завршен прв циклус (додипломски) студии на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип нa насоката Ударни
инструменти/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
тапани 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.
5. Донесување Одлука за усвојување годишен план и програма за
издавачка дејност на Музичката академија за 2016 година.
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6. Донесување Одлука за усвојување годишниот извештај за работа на
деканот на Музичката академија за учебната 2014/2015.
7. Донесување Одлука за усвојување на Барањето бр.0801-2/3 од
28.10.2015 година од авторите:проф. м-р Златка Митева, наставник
на Музичката академија и м-р Наташа Трбојевиќ, корепетитор на
Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев“ во Штип за
издавање на скрипта под наслов: „Интерпретациските проблеми на
сонатата за флејта и пијано „Ундин“ оп. 167 од Карл Раинеке со
анализа на први став“, во целост. За рецензирање на скриптата од
точката 1 на оваа одлука се избираат рецензенти и тоа: 1. доц. д-р
Бранко Павловски, наставник во насловно звање - насловен доцент на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и 2.
проф. д-р Владимир Лазаревски, ангажиран наставник на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
8. Донесување Одлука на студиската програмa 2014/2015 за додавање
на универзитетски изборен предмет Музика и уметност во 3 семестар
на проф. м-р Антонијо Китановски, на следните насоки:
- Етнокореологија, етномузикологија и народни инструменти
- Обоа
- Кларинет
- Хорна
- Труба
- Тромбон
- Виолина
- Виола
- Виолончело
- Контрабас
- Вокално пееење
- Гитара
- Труба цез студии
- Саксофон, Ударни инструменти
- Џез бас.
На студиската програмa 2014/2015 за додавање на универзитетски
изборен предмет: Музика и уметност во 5 семестар на проф. м-р Антонијо
Китановски, на следната насока:
- Пијано.
9. Донесување Одлука за изменување и дополнување на точката 1 во
Одлуката број 158/7 од 5.9.2012 година за формирање на комисија
за проверка на постојните учебници од македонски автори кои се
користат на Музичакта академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип, па наместо членот доц. д-р Владимир Лазаревски се заменува
со нов член, проф. м-р Златка Митева.
Изменувањето и дополнувањето следува поради раскинување на
договорот за вработување на лицето доц. д-р Владимир Лазаревски.

921

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Според изменувањето и дополнувањето на точката 1, Одлуката број
158/7 од 5.9.2012 година, гласи: 1. доц. м-р Сашо Поповски, наставник на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 2. проф.
м-р Златка Митева, наставник на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип и 3. проф. м-р Марјан Јанкоски, наставник на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
10. Донесување Одлука за одобрување на пријавата за изработка на
дипломскиот труд на:
–– студентот Драгана Карова, на тема под наслов: Концерт за пијано и
оркестар Оп.18 бр.2 c-moll - Сергеј Рахмањиноф и Прелудио - Етида
- Гоце Коларовски. За ментор при изработката на дипломскиот труд
се определува: проф.д-р Татјана Џорлева.
–– СЕ одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на студентот
Јованче Банев, на тема под наслов: Ф.Ј. Хајдн, концерт за пијано и
оркестар D-Dur. За ментор при изработката на дипломскиот труд се
определува: проф. д-р Татјана Џорлева.
–– на студентот Слободан Ѓошиќ, на тема: - дипломски концерт, под
наслов: Goodbye Pork Pie Hat-Charles Mingus, 2. Odwalla-R.Mitshell,
3.You d bee so nice to come home to-C.Porter . За ментор се определува:
доц. м-р Сашо Поповски.
–– за одобрување на барањето бр. 1005 - 28/9 од 26.10. 2015 година
поднесено од Бранко Тасески, студент на на прв циклус на студии
на студиската/насока Виолина со индекс број 1235 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
Виолина.
–– а одобрување на Барањето бр. 1005 - 22/7 од 26.10.2015 година
поднесено од Христијан Ефрески, 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.
11. Донесување Одлука за давање на можност за покривање на настава
од повеќе наставници по ист наставен предмет/насока /генерација, и
тоа, за предметите/насоките: 1. Пијано; 2. Камерна музика и 3. Соло
пеење.
12. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлуката број
1402-82/12 од 9.9.2015 година за покриеноста на наставата на I (прв)
циклус на студии за зимскиот семестар на учебната 2015/2016 година.
13. Донесување Одлука за дополнување на член 2 во Предлог-одлуката
број 1402-79/89 24.8.2015 година за префрлување од една насока на
друга и признавање на испити на студентот Лина Динева.
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14. Донесување Одлука за усвојување на 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. Одбраната на магистерскиот
труд, ќе се изврши на ден 4.11.2015 година во просториите на
Музичката академија.
15. Донесување Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 - 22/7 од
26.10.2015 година поднесено од Христијан Ефрески, 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 на 36. седница на ННС одржана на 25.11.2015 год.
1. Донесување Одлука по Барање од Ива Виденовиќ студент на II (втор)
циклус на студии за продолжување на рокот за студирање поради
лични причини.
2. Донесување Одлука по Барање од Елена Трајанова студент на II
(втор) циклус на студии за продолжување на рокот за студирање
поради лични причини.
3. Донесување Одлука за утврдување на потреба за распишување на
конкурс за избор на еден наставник (во сите звања) на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставнонаучната област: Техники на ансамблова интерпретација и придружба
на изведба на мелодии во современи стилови.
4. Донесување Одлука за утврдување на потреба за распишување на
конкурс за избор на еден наставник (во сите звања) на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставнонаучната област: Техники на ансамблова интерпретација и придружба
кај комплементарни состави’.
5. Донесување Одлука за усвојување на пријава за дипломски труд/
дипломски концерт на студентот Љупчо Тодоров.
6. Донесување Одлука по доставената рецензија на ракописот за
издавање на скрипта под наслов: „Интерпретациските проблеми на
сонатата за флејта и пијано „Ундин“ оп. 167 од Карл Раинеке со
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анализа на први став“ од авторите: проф. м-р Златка Митева, наставник
на Музичката академија и м-р Наташа Трбојевиќ, корепетитор на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
7. Донесување Одлука за одобрување средства на студентот Илија
Белистојаноски за учество на меѓународниот натпревар за соло
пејачи Лазар Јовановиќ во Белград (за транспорт, котизација, проби
со корепетитор и сместување (три дена) во висина од 15,000 денари).
Дневен ред на седница на ННС одржана на 16.12. 2015 год.
1. Донесување Одлука за пријавен кандидат на распишаниот Конкурс за
избор на 1 (еден) наставник во (сите звања) за наставно-научнатите
области: 60904 Теорија на музичка и 60910 Видови на инструменти
Етнохармоника, објавен во дневните весници: „Нова Македонија“ и
„Коха“ на 4.12.2015 година се пријави кандидатот: проф. д-р Илчо
Јованов кои ги исполнува условите наведени во конкурсот и истата се
доставува до рецензентската комисија со обврска да изготви реферат
- рецензија со извештај, заклучок и предлог за избор во звање.
2. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавениот
кандидат по конкурсот објавен на 4.12.2015 година во дневните
весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник
(во сите звања) за наставно-научните области: 60904 - Теорија
на музиката и 60910 - Видови на инструменти Етнохармоника на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Во Рецензентската комисијата се избираат: 1.проф. м-р Љупчо
Соколов, редовен професор во пензија на Педагошкиот факултет „Св.
Климент Охридски“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје од наставно-научните области: 60910 - Видови на инструменти
и 60912 - Хорско пеење, за претседател; 2.проф. д-р Аида Ислам,
редовен. професор од наставно-научните области: 60904 - Теорија на
музиката и 60906 - Музичка педагогија, вработена на Педагошкиот
факултет „Св. Климент Охридски“ при Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје, за член и 3. проф. Живојин Глишиќ, редовен
проф. од наставно-научните области: 60904 - Теорија на музиката и
60908 - Хармонија и полифонија со анализа, вработен на Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, за член.
3. Донесување Одлука за пријавен кандидат на распишаниот Конкурс
за избор на 1 (еден) наставник во (сите звања) за наставно-научната
област: 60900 - Музикологија, објавен во дневните весници: „Нова
Македонија“ и „Коха“ на 4.12.2015 година, се пријави кандидат
м-р Драган Колевски кои не ги исполнува условите наведени во
конкурсот и истата не се доставува до рецензентската комисија и тоа:
– Кандидатот нема доставено диплома за завршени докторски студии.
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–
–

Кандидатот ____-_____ нема доставено список на научни трудови,
Кандидатот___-___ нема доставено и сл. (документи кои се бараат по
конкурсот) На распишаниот Конкурс за избор на 1 (еден) наставник во
(сите звања) за наставно-научнатите области: 60900 - Музикологија,
објавен во дневните весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ на
4.12.2015 година, се пријави кандидатот: д-р Стефанија ЛешковаЗеленковска кои ги исполнува условите наведени во конкурсот
и истата се доставува до рецензентската комисија со обврска да
изготви реферат - рецензија со извештај, заклучок и предлог за избор
во звање.
4. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавениот
кандидат по конкурсот објавен на 4.12.2015 година во дневните
весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник
(во сите звања) за наставно-научната област: 60900 - Музикологија
на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Во Рецензентската комисијата се избираат: 1.проф. д-р Димитрије
Бужаровски, редовен професор од наставно-научните области:
Теорија на музиката и Композиција, вработен на Факултетот за
музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, за претседател, 2.проф. д-р Аида Ислам, редовен. професор
од наставно-научните области: Теорија на музиката и „Музичка
педагогија“, вработена на Педагошкиот факултет „Св. Климент
Охридски“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за
член и 3.проф. д-р Милица Шкариќ, редовен професор од наставнонаучните области: Пијано и Методика на настава по пијано, вработена
на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
за член.
5. Донесување Одлука за пријавен кандидат на распишаниот Конкурс за
избор на 1 (еден) наставник во (сите звања) за наставно-научнатите
области: 60916 Техники на ансамблова интерпретација и придружба
кај комплементарни состави, објавен во дневните весници: „Нова
Македонија“ и „Коха“ на 4.12.2015 година, се пријави кандидатката:
м-р Наташа Трбојевиќ која ги исполнува условите наведени во
конкурсот и истата се доставува до рецензентската комисија со
обврска да изготви реферат - рецензија со извештај, заклучок и
предлог за избор во звање.
6. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавената
кандидатка по конкурсот објавен на 4.12.2015 година во дневните
весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник
(во сите звања) за наставно-научната област: 60916 Техники на
ансамблова интерпретација и придружба кај комплементарни
состави, на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.
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Во Рецензентската комисијата се избираат: 1.проф. м-р Антонијо
Китановски, вонреден професор од наставно-научните области: Џез
гитара и Џез композиција, вработен на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за претседател, 2.проф.
м-р Ангеле Михајловски, вонреден професор од наставно-научната
област: видови на инструменти – Пијано, вработен на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член и
3.проф. м-р Ѓеорги Мицанов, вонреден професор од наставнонаучната област: видови на инструменти – Саксофон, вработена на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
за член.
7. Донесување Одлука за пријавен кандидат на распишаниот Конкурс за
избор на 1 (еден) наставник во (сите звања) за наставно-научнатите
области: 60916 Техники на ансамблова интерпретација и придружба
на изведба на мелодии во современи стилови, објавен во дневните
весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ на 4.12.2015 година, се пријави
кандидатката: д-р Невенка Трајковска која ги исполнува условите
наведени во конкурсот и истата се доставува до рецензентската
комисија со обврска да изготви реферат - рецензија со извештај,
заклучок и предлог за избор во звање.
8 Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавената
кандидатка по конкурсот објавен на 4.12.2015 година во дневните
весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник
(во сите звања) за наставно-научната област: 60916 Техники на
ансамблова интерпретација и придружба кај комплементарни
состави, на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип.
Во Рецензентската комисијата се избираат: 1.проф. м-р Антонијо
Китановски, вонреден професор од наставно-научните области: Џез
гитара и Џез композиција, вработен на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за претседател, 2.проф.
м-р Ангеле Михајловски, вонреден професор од наставно-научната
област: видови на инструменти - Пијано, вработен на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член и
3.проф. м-р Ѓеорги Мицанов, вонреден професор од наставнонаучната област: видови на инструменти - Саксофон, вработен на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
за член.
9. Донесување Oдлука за пријавен кандидат на распишаниот Конкурс
за избор на 1 (еден) наставник во насловно звање - насловен доцент
за наставно-научнатите области: - 60910 Видови на инструменти
Саксофон и 60916 Џез ансамбл, објавен во дневните весници: „Нова
Македонија“ и „Коха“ на 4.12.2015 година, се пријави кандидатот: м-р
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Кирил Кузманов која ги исполнува условите наведени во конкурсот
и истата се доставува до рецензентската комисија со обврска да
изготви реферат - рецензија со извештај, заклучок и предлог за избор
во звање.
10. Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавениот
кандидат по конкурсот објавен на 4.12.2015 година во дневните
весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник
во насловно звање доцент за наставно-научните области: - 60910
Видови на инструменти Саксофон и 60916 Џез ансамбл, на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Во Рецензентската комисијата се избираат: 1.проф. м-р Ѓеорги
Мицанов, вонреден професор од наставно-научната област: Видови
на инструменти - Саксофон, вработен на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, претседател, 2.проф. м-р
Антонијо Китановски, вонреден професор од наставно-научните
области: Џез гитара и Џез композиција, вработен на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, член и 3.доц.
м-р Сашо Поповски, доцент од наставно-научната област: видови
на инструменти - Џез гитара, вработен на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, член.
11. Донесување Одлука за пријавен кандидат на распишаниот Конкурс
за избор на 1 (еден) наставник во насловно звање доцент за наставнонаучнатите области: 60916 Оперско студио и 60916 Сценски
движења објавен во дневните весници: „Нова Македонија“ и „Коха“
на 4.12.2015 година, се пријави кандидатот: м-р Дејан Прошев кој ги
исполнува условите наведени во конкурсот и истата се доставува до
рецензентската комисија со обврска да изготви реферат - рецензија
со извештај, заклучок и предлог за избор во звање.
Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавениот
кандидат по конкурсот објавен на 4.12.2015 година во дневните
весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник
во насловно звање доцент за наставно-научните области: 60916
Оперско студио и 60916 Сценски движења, на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Во Рецензентската комисијата се избираат: 1.проф. м-р Борис
Трајанов, редовен професор од наставно-научната област: Вокално
пеење, вработен на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, за претседател, 2.проф. м-р Славица Петровска Галиќ, вонреден професор од наставно-научната област: Соло пеење,
вработена на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за член и 3.проф. д-р Стефанија
Лешкова-Зеленковска, вонреден професор од наставно-научната
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13.

14.

15.

16.
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област: Музикологија, вработена на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член.
Донесување Одлука за пријавен кандидат на распишаниот Конкурс
за избор на 1 (еден) наставник во насловно звање доцент за наставнонаучнатите области: 60909 Диригирање и композиција и 60916 Џез
ансамбл, објавен во дневните весници: „Нова Македонија“ и „Коха“
на 4.12.2015 година, се пријави кандидатката: м-р Ивана Јанков која
ги исполнува условите наведени во конкурсот и истата се доставува
до рецензентската комисија со обврска да изготви реферат - рецензија
со извештај, заклучок и предлог за избор во звање.
Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавената
кандидатка по конкурсот објавен на 4.12.2015 година во дневните
весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник
во насловно звање доцент за наставно-научните области: 60909
Диригирање и композиција и 60916 Џез ансамбл, на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Во
Рецензентската комисијата се избираат: 1.проф. м-р Валентина
Велковска-Трајановска, вонреден професор од наставно-научните
области: Теорија на музиката и „Композиција“, вработена на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
за претседател, 2.доц. м-р Сашо Поповски, доцент од наставнонаучната област: Џез гитара, вработен на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член и 3.проф. д-р
Стефанија Лешкова-Зеленковска, вонреден професор од наставнонаучната област: Музикологија, вработена на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, член.
Донесување Одлука за пријавен кандидат на распишаниот Конкурс
за избор на 1 (еден) наставник во насловно звање доцент за наставнонаучнатите области: 60916 Традициконални игри на Балканот“
и 60916 „Кинетoграфија“ објавен во дневните весници: „Нова
Македонија“ и „Коха“ на 4.12.2015 година, се пријави кандидатката:
м-р Благица Илиќ којa ги исполнува условите наведени во конкурсот
и истата се доставува до рецензентската комисија со обврска да
изготви реферат - рецензија со извештај, заклучок и предлог за избор
во звање.
Донесување Одлука за формирање рецензентска комисија за
избор на 1 (еден) наставник во насловно звање доцент за наставнонаучнатите области: 60916 Традициконални игри на Балканот и 60916
Кинетoграфија објавен во дневните весници: „Нова Македонија“ и
„Коха“ на 4.12.2015 година
Донесување Одлука за усвојување на Барањето бр.0801-2 од
14.12.2015 година од авторите: проф. д-р Илчо Јованов, наставник
на Музичката академија и м-р Ленче Насев, асистент докторанд на
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Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
за издавање на скрипта под наслов: „Солфеж II со методика“. За
рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа одлука се избираат
рецензенти и тоа:1.проф. м-р Гоце Гавриловски, наставник на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и
2.проф. м-р Марјан Јанкоски, наставник на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
17. Донесување Одлука за
усвојување на Барањето бр.0801-2 од
14.12.2015 година од авторите: проф. д-р Илчо Јованов, наставник
на Музичката академија и м-р Ленче Насев, асистент докторанд на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за
издавање на практикум под наслов: „Солфеж II со методика“. За
рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа одлука се избираат
рецензенти и тоа: 1.проф. м-р Гоце Гавриловски, наставник на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и
2.проф. м-р Марјан Јанкоски, наставник на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
18. Донесување на одлуки: - за одобрување на Барањето бр. 1005 - 22/8
од 24.11.2015 година поднесено од Александар Стојанов студент
на студиската програма/насока Теорија на музиката и музичка
педагогија со индекс број 12187 за активирање на студиите, односно
продолжување на студиите по прекинувањето. Студентот се запишува
во I (први) семестар во учебната 2015/2016 година на студиската
програма /насока Теорија на музиката и музичка педагогија од
2009/2010 година како редовен студент.
- за одобрување на Барањето бр.1005-22/9 од 16.12.2015 година
поднесено од Трајко Калајџиски студент на студиската програма/
насока Флејта од 2007/2008 година со индекс број 1239 за
продолжување на студиите по прекинувањето.
Студентот ги продолжува студиите според запишаните, односно
заверени семестри и освоени ЕКТС кредити во моментот на
прекинувањето на студиите според студиската програма на која е
запишан.
19. Донесување Одлука за усвојување во целост на извештајот од
рецензентската комисија за оценка на магистерскиот труд и се
прифаќа магистерскиот труд на кандидатот: Стојанче Костов под
наслов: „Етнокореолошката заоставштина на Роберт Хенри Лабма“.
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.
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20. Донесување Одлука за одобрување 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
2015/2016 година на релација Белград - Штип и обратно (Штип Белград) во износ од 12.403 (дванаесет илјади четиристотини и три
денари) денари.
21. Донесување Одлука за дополнување на член 1 во Одлуката број
1402-113/12 од 29.10.2015 година за покривање на настава од повеќе
наставници по ист наставен предмет/насока/генерација на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип со додавање
на предметот Џез ансамбл. Дополнувањето следува бидејќи по
наведениот предмет наставата ја држат два наставници. Според
дополнувањето Одлуката број 1402-113/12 од 29.10.2015 година за
покривање на настава од повеќе наставници по ист наставен предмет/
насока/генерација на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип со додавање на предметот „Џез ансамбл“, гласи: На
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип се
дава можност за покривање на настава од повеќе наставници по ист
наставен предмет/насока /генерација, и тоа, за предметите/насоките:
1. Пијано, 2. Камерна музика, 3. Соло пеење и 4. Џез ансамбл.
22. Донесување Одлука за одобрување на пријавата за изработка на
дипломскиот труд на студентот Стефанија Стрмбова на тема, под
наслов: Концерт за пијано и оркестар оп. 21 бр. 2 - Фредерик Шопен
и Суита Рондо - Гоце Коларовски. За ментор при изработката на
дипломскиот труд се определува: проф. д-р Татјана Џорлева.
23. Донесување Одлука за усвојување на Елаборат на студиските
програми, Музичко сценска режија и Чалгиска музика на I (прв)
циклус на студии.
Музичко сценска режија во траење од 4 години 240 ЕКТС со стручен
назив со кој се стекнува студентот по завршените студии на прв
циклус-ДИПЛОМИРАН МУЗИЧКО СЦЕНСКИ РЕЖИСЕР на
студиската програма - Музичко сценска режија, VI A според НРК;
Чалгиска музика, насоки: канон, ут, кларинет и виолина во траење од
4 години 240 ЕКТС со стручен назив со кој се стекнува студентот по
завршените студии на прв циклус - ДИПЛОМИРАН ИЗВЕДУВАЧ
НА ЧАЛГИСКИ ИНСТРУМНЕТ – КАНОН, ДИПЛОМИРАН
ИЗВЕДУВАЧ НА ЧАЛГИСКИ ИНСТРУМНЕТ - УТ,
ДИПЛОМИРАН ИЗВЕДУВАЧ НА ЧАЛГИСКИ ИНСТРУМНЕТ
- КЛАРИНЕТ, ДИПЛОМИРАН ИЗВЕДУВАЧ НА ЧАЛГИСКИ
ИНСТРУМНЕТ - ВИОЛИНА на студиската програма - Чалгиска
музика, VI A според НРК.
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Дневен ред на седница на ННС одржана на 20.1.2016 год.
Записникот од одржаната седница на ННУС од 16.12.2015 година
беше усвоен во целост без забелешки и дополнувања.
1. Донесување Предлог-одлука проф. д-р ИЛЧО ЈОВАНОВ да се
избере за наставник во звањето редовен професор на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставнонаучните области: - 60904 Теорија на музиката и 60910 Видови на
инструменти - Етнохармоника. Именуваниот се предлага за избор во
наведеното звање за време од 5 (пет) години, сметано од наредениот
ден од извршениот избор од страна на Сенатот на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
2. Донесување Предлог-одлука проф. проф. д-р СТЕФАНИЈА
ЛЕШКОВА - ЗЕЛЕНКОВСКА да се избере за наставник во звањето
редовен професор на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип за наставно-научната област: 60900 Музикологија.
Именуваната се предлага за избор во наведеното звање за време од
5 (пет) години, сметано од наредениот ден од извршениот избор од
страна на Сенатот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
3. Донесување Одлука, м-р НАТАША ТРБОЈЕВИЌ да се избере
за наставник во звањето доцент на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научната
област: 60916 Техники на ансамблова интерпретација и придружба
кај комплементарни состави. Именуваната се избира во наведеното
звање за време од 5 (пет) години, сметано од 21.1.2016 до 21.1.2021
година.
4. Донесување Одлука д-р НЕВЕНКА ТРАЈКОВА, да се избере
за наставник во звањето доцент на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научната област:
60916 Техники на ансамблова интерпретација и придружба на
изведба на мелодии во современи стилови. Именуваната се избира во
наведеното звање за време од 5 (пет) години, сметано од 21.1.2016 до
21.1.2021 година.
5. Донесување Одлука м-р КИРИЛ КУЗМАНОВ да се избере за
наставник во звањето насловен доцент на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научните
области: - 60910 Видови на инструменти Саксофон и 60916 Џез
ансамбл. Именуваниот се избора во наведеното звање за време од 5
(пет) години, сметано од 21.1.2016 до 21.1.2021 година.
6. Донесување Одлука м-р ДЕЈАН ПРОШЕВ да се избере за наставник во
звањето насловен доцент на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научните области: 60916
Оперско студио и 60916 Сценски движења. Именуваниот се избора
во наведеното звање за време од 5 (пет) години, сметано од 21.1. 2016
до 21.1.2021 година.
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7. Донесување Одлука м-р ИВАНА ЈАНКОВ да се избере за наставник во
звањето насловен доцент на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научните области: 60909
Диригирање и композиција и 60916 Џез ансамбл. Именуваната се
избира во наведеното звање за време од 5 (пет) години, сметано од
21.1.2016 до 21.1.2021 година.
8. Донесување Одлука м-р БЛАГИЦА ИЛИЌ да се избере за
наставник во звањето насловен доцент на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научните
области: Традициконални игри на Балканот и 60916 Кинетoграфија.
Именуваната се избора во наведеното звање за време од 5 (пет)
години, сметано од 21.1.2016 до 21.1.2021 година.
9. Донесување Одлука за усвојување на рецензијата за издавање на
скрипта под наслов: „Солфеж II со методика“ од авторите: д-р Илчо
Јованов, наставник на Музичката академија и м-р Ленче Насев,
асистент докторанд на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, во целост. Рефератот на рецензијата за издавање
на скрипта под наслов: Солфеж II со методика од авторите: д-р Илчо
Јованов, наставник на Музичката академија и м-р Ленче Насев,
асистент докторанд на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип е објавен во Билтенот на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, број 161 од 30.12.2015 година и е составен
дел на оваа Одлука.
10. Донесување Одлука за усвојување на рецензијата за издавање на
практикум под наслов: „Солфеж II со методика“ од авторите: д-р
Илчо Јованов, наставник на Музичката академија и м-р Ленче Насев,
асистент докторанд на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, во целост. Рефератот на рецензијата за издавање
на практикум под наслов: Солфеж II со методика од авторите: од
авторите: д-р Илчо Јованов, наставник на Музичката академија и
м-р Ленче Насев, асистент докторанд на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип е објавен во Билтенот на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, број 161 од 30.12.2015 година
и е составен дел на оваа Одлука.
11. Донесување Одлука за одобрување на пријавата за изработка на
дипломскиот труд на студентот Методи Глигоров на тема, под наслов:
„Џоломарите во Бегниште и Ресава“. За ментор при изработката на
дипломскиот труд се определува: проф. м-р Владимир Јаневски.
12. Донесување Одлука за одобрување на пријавата за магистерски труд
на студентот Владимир Чадиковски и се определува тема, под наслов:
„Џанго Раинхарт“. За ментор при изработката на магистерскиот
труд се определува: проф. м-р Антонијо Китановски, наставник на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
13. Донесување Одлука за додавање на универзитетски изборен предмет:
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Музика и уметност во 4 семестар на доц. м-р Ивана Јанков, на
следните насоки: Етнокореологија, етномузикологија и народни
инструменти, Обоа, Кларинет, Хорна, Труба, Тромбон, Виолина,
Виола, Виолончело, Контрабас, Вокално пееење, Гитара, Труба џез
студии, Саксофон, Ударни инструменти и Џез бас.На студиската
програмa 2014/2015 за додавање на универзитетски изборен предмет:
Музика и уметност во 6 семестар на доц. м-р Ивана Јанков, на
насоката - Пијано.
Донесување одлука:- на студиската програма: - 2009/2010 година
во IV (четврти) семестар на насоката Вокално пеење за додавање на
предметот Психологија на проф. д-р Стеван Алексовски, наставник на
Факултетот за образовни науки и на студиската програма - 2009/2010
година во V (петти) семестар на насоката Вокално пеење за додавање
на предметот странски јазик - Француски јазик на доц. д-р Светлана
Јакимовска, наставник на Филолошкиот факултет. - на студиската
програма: - 2011/2012 година во VII (седми) семестар на насоката Џез
бас за додавање на предметот Џез ансамбл 5 (изборен 1) на доц. м-р
Сашо Поповски.
Донесување Одлука за усвојување на Табеларниот приказ за
покриеноста на наставата на I (прв) циклус на студии на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за летниот
семестар на учебната 2015/2016 година.
Донесување Одлука за усвојување на Табеларниот приказ за
покриеноста на наставата на II (втор) циклус на студии на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за летниот
семестар на учебната 2015/2016 година.
Донесување Одлука за прифаќање на Барањето бр.1005-17/1 од
20.1.2016 година на студентот Александар Грујовски, за признавање
на испити положени на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Семестарот во кој
ќе биде префрлен студентот ќе биде определен согласно освоените
кредити и одлуката од ректорот. Целосно се признаваат следниве
предмети: 1. Македонски јазик со оценка 8 (осум) и 2. Музички
форми со анализа 1 со оценка 7 (седум).
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 летниот семестар
на учебната 2015/2016 година.
Донесување Одлука заутврдување на потреба за распишување на
конкурс за избор на: 1.1. наставници (во сите звања) и тоа: - еден
наставник (во сите звања) за наставно-научната област: 60910
Видови на инструменти Џез гитара и - еден наставник (во сите звања)
за наставно-научната област - 60916 Традиционални инструменти 1.2.
наставници во насловни звања и тоа - еден наставник во насловно
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звање насловен доцент/насловен вонреден професор за наставнонаучната област - 60910 Видови на инструменти Виолончело
и - еден наставник во насловно звање насловен доцент/насловен
вонреден професор за наставно-научната област - 60910 Видови на
инструменти Кларинет.
20. Донесување Одлука за утврдување на бројот и составот на
Наставно-научниот и уметнички совет на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за летниот семестар на
учебната 2015/2016 година.
Дневен ред на седница на ННС одржана на 3.2.2016 год.
1. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерскиот труд, под наслов: „Изучувањето на музички
инструменти во образовните институции во Штип и нивното
влијание на музичкиот живот во периодот од 2014/2015 година“ на
кандидатката Анита Димитриева.
2. Донесување Одлука по Барање за издавање нa скрипта под наслов:
Методика на дувачки и гудачки инструменти од авторите: проф.
д-р Владимир Лазаревски, доц. м-р Владимир Крстев и доц. д-р м-р
Паскал Краповски.
3. Донесување Одлука за изменување и дополнување на точка 1 на
Одлуката број 1902-33/10 од 21.1.2014 година за избор на член на
Одборот за соработка и доверба со јавноста на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
4. Донесување Одлука за признавање на испити положени на Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје по барање на студентот Златко Пешов.
5. Донесување Одлука за доделување награда на Илија Белистојаноски
на меѓународниот натпревар за соло пеачи Лазар Јовановиќ во
Белград.
6. Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлуката број
1402-127/48 од 16.12.2015 година за надомест на патните трошоци во
зимскиот семестар на учебната 2015/2016 година на релација Београд
- Штип и обратно (Штип - Београд) на лицето Васил Хаџиманов.
7. Донесување 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“ – Штип.
8. Донесување Одлука за формирање на комисија за оценка на
магистерскиот труд, под наслов: „Изучувањето на музички
инструменти во образовните институции во Штип и нивното
влијание на музичкиот живот во периотот од 2014/2015 година“
на кандидатката Анита Димитриева. Во комисијата се именуваат:
1.проф. д-р Илчо Јованов - претседател, наставник на Музичката
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академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 2. проф. м-р
Валентина Велковска-Трајановска, член, наставник на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и 3. проф.
д-р Стефанија Лешкова - Зеленковска (ментор - член), наставник на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за усвојување на Барањето бр.0801-2/1 од
3.2.2015 година од авторите: проф. д-р Владимир Лазаревски, доц.
м-р Владимир Крстев и доц. м-р Паскал Краповски за издавање на
скрипта под наслов: „Методика на дувачки и гудачки инструменти“.
За рецензирање на скриптата од точката 1 на оваа Одлука се
избираат рецензенти и тоа: 1. проф. м-р Златка Митева, наставник на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и 2.
доц. м-р Бранко Павловски, наставник на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за изменување и дополнување на точката 1 на
Одлуката број 1902-33/10 од 21.1.2014 година за избор на членови
на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, па наместо
членот проф. м-р Ангеле Михајловски, се заменува со нов член
проф. м-р Ѓеорги Мицанов. Измените и дополнувањата следуваат
поради распределување на членот проф. м-р Ангеле Михајловски
од Музичката академија на единицата Филмска аказдемија. Според
изменувањето и дополнувањето Одлуката број 1902-33/10 од
21.1.2014 година, гласи: за членови на Одборот за соработка и доверба
со јавноста на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип се избира:1. проф. м-р Ѓеорги Мицанов, наставник
на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
2. доц. м-р Горан Ангелов, наставник на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Елена Ефремова, студент
на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за признавање на испити положени на Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје на студентот Златко Пешов.
Донесување Одлука за доделување награда на Илија Белистојаноски,
дипломиран студент на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип му се доделува награда за освоено прво
место на меѓународниот натпревар за соло пејачи Лазар Јовановиќ во
Белград во висина од 15.000 денари (петнаесет илјади денари).
Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлуката број
1402-127/48 од 16.12.2015 година за надомест на патните трошоци во
зимскиот семестар на учебната 2015/2016 година на релација Београд
- Штип и обратно (Штип – Белград) на лицето Васил Хаџиманов,
ангажиран како стручњак од праксата, односно уметник на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, па наместо
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износот од 12.403 да му се надомести износ од 7.674 денари.
14. Донесување 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
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.
Дневен ред на седница на ННС одржана на 24.2.2016 год.
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот за избор на еден наставник (во сите звања) за наставнонаучната област: - 60910 Видови на инструменти Џез гитара од
9.2.2016 година.
2. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
пријавените кандидати за избор на еден наставник (во сите звања) за
наставно-научната област: 60910 Видови на инструменти Џез гитара
oд 9.2.2016 година.
3. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот за избор на еден наставник во насловно звање: насловен
доцент/насловен вонреден професор за наставно-научната област 60910 Видови на инструменти Виолончело oд 9.2.2016 година.
4. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
пријавените кандидати за избор на еден наставник во насловно звање:
насловен доцент/насловен вонреден професор за наставно-научната
област - 60910 Видови на инструменти Виолончело од 9.2.2016
година.
5. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот за избор на еден наставник во насловно звање: насловен
доцент/насловен вонреден професор за наставно-научната област 60910 Видови на инструменти Кларинет oд 9.2.2016 година.
6. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
пријавените кандидати за избор на еден наставник во насловно звање:
насловен доцент/насловен вонреден професор за наставно-научната
област-60910 Видови на инструменти Кларинет од 9.2.2016 година.
7. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот за избор на еден наставник (во сите звања) за наставнонаучната област: - 60916 Традиционалн и инструменти oд 9.2.2016
година.
8. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
пријавените кандидати за избор на еден наставник (во сите звања)
за наставно-научната област: – 60916 Традиционалн и инструменти.
9. Донесување одлуки за прифаќање на пријави на студенти за изработка
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14.

на дипломски труд/дипломски концерт.
Донесување Одлука по извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд на кандидатката: Анита Димитриева,
под наслов „Изучувањето на музички инструменти во образовните
институции во Штип и нивното влијание на музичкиот живот во
периотот од 2014/2015 година“.
Донесување Одлука за утврдување дека на распишаниот Конкурс
за избор на 1 (еден) наставник во (сите звања) за наставно-научната
област: 0910 видови на инструменти: Џез гитара, објавен во дневните
весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ на 9.2.2016 година се пријави
кандидатот: м-р Сашо Поповски која ги исполнува условите наведени
во конкурсот и истата се доставува до рецензентската комисија со
обврска да изготви реферат - рецензија со извештај, заклучок и
предлог за избор во звање.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавениот
кандидат по конкурсот објавен на 9.2.2016 година во дневните
весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник
во (во сите звања) за наставно-научната област: 0910 видови на
инструменти: Џез гитара на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип. Во Рецензентската комисијата се избираат:
1. проф. м-р Антонијо Китановски, вонреден професор од наставнонаучните области: видови на инструменти: Џез гитара и Џез
композиција, вработен на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, за претседател, 2. проф. м-р Ѓеорги Мицанов,
вон. проф. од наставно-научната област: видови на инструменти:
Саксофон, вработена на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, за член и 3. проф. д-р Гоце Гавриловски, вон.
проф. од наставно-научните области: Музички форми со анализа
и Хармонија и полифонија со анализа вработена на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за член.
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот за избор на еден наставник во насловно звање насловен
доцент/насловен вонреден професор за наставно-научната област:
60910 Видови на инструменти Виолончело објавен во дневните
весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ на 9.2.2016 година се пријави
кандидатот: м-р Паскал Краповски која ги исполнува условите
наведени во конкурсот и истата се доставува до рецензентската
комисија со обврска да изготви реферат - рецензија со извештај,
заклучок и предлог за избор во звање.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
пријавените кандидати за избор на еден наставник во насловно
звање: насловен доцент/насловен вонреден професор за наставнонаучната област - 60910 Видови на инструменти Виолончело од
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9.2.2016 година. Во Рецензентската комисијата се избираат: 1. проф.
м-р Златка Митева, вонреден проф. од наставно-научната област:
видови на инструменти: Флејта, вработена на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за претседател, 2. проф.
д-р Владимир Лазаревски, вонреден професор од наставно-научните
области: видови на инструменти: Обоа и Камерна музика, вработен
во Македонската филхармонија, за член и 3. доц. м-р Владимир
Крстев, насловен доцент од наставно-научната област: видови на
инструменти: Виолина, вработен во Македонската филхармонија, за
член.
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати за избор
на 1 (еден) наставник во насловно звање насловен доцент/насловен
вонреден професор за наставно-научната област: 0910 видови
на инструменти: Кларинет, објавен во дневните весници: „Нова
Македонија“ и „Коха“ на 9.2.2016 година, се пријави кандидатот: д-р
Бранко Павловски која ги исполнува условите наведени во конкурсот
и истата се доставува до рецензентската комисија со обврска да
изготви реферат - рецензија со извештај, заклучок и предлог за избор
во звање.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавениот
кандидат по конкурсот објавен на 9.2.2016 година во дневните
весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник
во насловно звање: насловен доцент/насловен вонреден професор за
наставно-научната област: 0910 видови на инструменти: Кларинет
на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во
Штип. Во Рецензентската комисијата се избираат: 1. проф. м-р
Иван Кочаров, редовен професор во пензија од наставно-научната
област: видови на инструменти: Кларинет, за претседател, 2. проф.
м-р Златка Митева, вонреден професор од наставно-научната
област: видови на инструменти: Флејта, вработена на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член и 3.
доц. м-р Владимир Крстев, насловен доцент од наставно-научната
област:видови на инструменти: Виолина, вработен во Македонската
филхармонија, за член.
Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот за избор на еден наставник (во сите звања) за наставнонаучната област: - 60916 Традиционалн и инструменти oд 9.2.2016
година се пријави кандидатот: м-р Горанчо Ангелов кој ги
исполнува условите наведени во конкурсот и истата се доставува до
рецензентската комисија со обврска да изготви реферат - рецензија
со извештај, заклучок и предлог за избор во звање.
Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
изготвување и поднесување на писмен реферат за пријавениот

Годишен извештај

кандидат по конкурсот објавен на 9.2.2016 година во дневните
весници: „Нова Македонија“ и „Коха“ за избор на 1 (еден) наставник во
(во сите звања) за наставно-научната област: - 60916 Традиционални
инструменти на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип, Во Рецензентската комисијата се избираат: 1.
проф. м-р Марјан Јанкоски, вонреден професор од наставно-научната
област: Музичка педагогија и Народни инструменти, вработен на
Музичкатга академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
за претседател, 2. проф. д-р Илчо Јованов, редовен професор од
наставно-научната област: -60904 Теорија на музиката и 60910
Видови на инструменти - Етнохармоника, вработена на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член 3.
проф. д- Родна Величковна, научен советник од наставно-научната
област Етномузикологија, вработена на Институтот за фолклор
„Марко Цепенков“ во Скопје, за член.
19. Донесување одлуки за прифаќање на пријави на студенти за изработка
на дипломски труд/дипломски концерт и тоа:
- се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Мирослав Милковски, на тема под наслов: Сherokee,
Round’midnight, Caravan. За ментор при изработката на дипломскиот
труд се определува: доц. м-р Сшо Поповски;
-се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд на
студентот Методи Тенев на тема, под наслов: Jezz Standardi. ROUND
MIDNIGHT. GROOVIN HIGH BEAUTIFUL LOVE. BILIIES BOUCE.
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува:
проф. м-р Антонијо Китановски.
20. Донесување Одлука по извештајот од рецензентската комисија за
оценка на магистерскиот труд и се прифаќа магистерскиот труд
на кандидатката: Анита Димитриева, под наслов: „Изучувањето на
музички инструменти во образовните институции во Штип и нивното
влијание на музичкиот живот во периотот од 2014/2015 година“.
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. м-р Валентина Велковска - Трајановска, член, наставник на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип
и 3. проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска - член (ментор),
наставник на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип. Одбраната на магистерскиот труд, ќе се изврши на ден 2
март 2016 година во просториите на Музичката академија.
Дневен ред на седница на ННС одржана на 16.3.2016 год.
1. Донесување Одлука за бројот на студенти за запишување во I (прва)
година на прв циклус на студии на Музичката академија за учебната
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

2016/2017 година.
Донесување Одлука за број на студенти за запишување во II ( втор)
циклус на студии на Музичката академија за учебната 2016/2017
година.
Донесување Одлука за избор на членови на комисија за самоевалуација
на Музичката академија.
Донесување Одлука за избор на членови на комисија за спроведување
на тајно гласање за избор на членови на комисија за самоевалуација
на Музичката академија.
Донесување Одлука за предлагање на бројот на студенти за
запишување во I (прва) година на прв циклус на студии на Музичката
академија за учебната 2016/2017 година.
Донесување Одлука за број на студенти за запишување во II (втор)
циклус на студии на Музичката академија за учебната 2016/2017
година.
Донесување Одлука за избор на членови на комисија за спроведување
на тајно гласање за избор на членови на комисија за самоевалуација
на Музичката академија, во состав 1. Ванчо Павлов, претседател,
2. Лидија Јорданова, член и 3. доц. м-р Горанчо Ангелов, член.
Комисијата за спроведување на тајното гласање за избор на членови
на Комисијата за самоевалуација на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за периодот од 2013-2015
година има за задача да го спроведе тајното гласање на ден 16.3.2016
година.
Донесување Одлука за избор на членови на комисија за спроведување
на тајно гласање за избор на членови на комисија за самоевалуација
на Музичката академија.
За спроведување на самоевалуацијата на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, се формира комисија
за самоевалуација составена од 5 члена, и тоа: 1. проф. м-р Златка
Митева,
наставник од наставно-научната област: видови на
инструменти: Флејта, 2. проф. м-р Марјан Јанкоски, наставник
од наставно-научните области: Музичка педагогија и Народни
инструменти и 3. доц. м-р Сашо Поповски, наставник од наставнонаучните области: Џез гитара, 4. Трајче Јанев, студент на II студиска
година 5. Мартин Наков, студент на III студиска година.

Дневен ред на седница на ННС одржана на 30.3.2016 год.
–– Усвојување на записникот од одржаната седница на ННУС на МА од
16.3.2016 година.
1. За утврдување на потреба за распишување на конкурс за избор на еден
наставник (во сите звања) за наставно-научната област: 60910 Видови
на инструменти Пијано на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
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2. Донесување Одлука за усвојување на предлог на студиска програма
Теорија на музиката и музичка педагогијија.
3. Донесување Одлука за усвојување на предлог на студска програма
Етнокореологија.
4. Донесување Одлука усвојување на предлог на студиска програма
Пијано.
5. Донесување Одлука за усвојување на предлог на студиска програма
Џез студии.
6. Донесување Одлука за усвојување на предлог на студиската програма
Соло пеење.
7. Донесување Одлука за усвојување на предлог на студиската програма
Композиција.
8. Донесување Одлука за усвојување на предлог на студиската програма
Џез гитара на прв циклус на студии на англиски јазик.
9. Донесување Одлука за усвојување предлог за усвојување на елаборати
на студиските програми: Флејта, Обоа, Кларинет, Фагот, Хорна,
Труба, Тромбон, Туба, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас и
Гитара.
10. Донесување Одлука за одобрување на посета на 6 студенти од
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на
Џез семинар во Подгорица, Р. Црна Гора.
Записникот од одржаната седница на ННУС на МА од 16.3.2016
година беше усвоен во целост без забелешки и дополнувања.
1. Донесување Одлука за утврдување потреба за распишување на
конкурс за избор на еден наставник (во сите звања) за наставнонаучната област: 60910 Видови на инструменти Пијано на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Донесување Одлука за усвојување на предлог на студиска програма
Теорија на музиката и музичка педагогијија и тоа: Теорија на
музиката и музичка педагогија во траење од 4 години со 240 ЕКТС
и стручен назив со кој се стекнува студентот по завршените студии
на прв циклус - ДИПЛОМИРАН МУЗИЧКИ ТЕОРЕТИЧАР И
МУЗИЧКИ ПЕДАГОГ VI A според НРК.
3. Донесување Одлука за усвојување на предлог на студска програма
Етнокореологија и тоа: Етнокореологија во траење од 4 години со 240
ЕКТС и стручен назив со кој се стекнува студентот по завршените
студии на прв циклус - ДИПЛОМИРАН ЕТНОКОРЕОЛОГ VI A
според НРК.
4. Донесување Одлука усвојување на предлог на студиска програма
Пијано и тоа: Пијано во траење од 4 години со 240 ЕКТС и стручен
назив со кој се стекнува студентот по завршените студии на прв
циклус - ДИПЛОМИРАН МУЗИЧАР ИЗВЕДУВАЧ - ПИЈАНИСТ
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(модули: камерна музика и корепетиција) VI A според НРК.
Донесување Одлука за усвојување на предлог на студиска програма
Џез студии и тоа: (џез гитара, џез бас, џез тапани, џез саксофон,
џез труба, џез тромбон, џез кларинет и џез пијано) во траење од 4
години со 240 ЕКТС и стручен назив со кој се стекнува студентот
по завршените студии на прв циклус ,и тоа: ДИПЛОМИРАН ЏЕЗ
МУЗИЧАР џез гитара, ДИПЛОМИРАН ЏЕЗ МУЗИЧАР џез бас, џез
тапани, ДИПЛОМИРАН ЏЕЗ МУЗИЧАР џез саксофон, џез труба,
ДИПЛОМИРАН ЏЕЗ МУЗИЧАР џез тромбон, ДИПЛОМИРАН
ЏЕЗ МУЗИЧАР џез кларинет и ДИПЛОМИРАН ЏЕЗ МУЗИЧАР
џез пијано).
Донесување Одлука за усвојување на предлог на студиска програма
Соло пеење и тоа: Соло пеење во траење од 4 години со 240 ЕКТС и
стручен назив со кој се стекнува студентот по завршените студии на
прв циклус - ДИПЛОМИРАН СОЛО ПЕАЧ VI A според НРК.
Донесување Одлука за усвојување на предлог на студиската програма
Композиција и тоа: Композиција во траење од 4 години со 240 ЕКТС
и стручен назив со кој се стекнува студентот по завршените студии
на прв циклус - ДИПЛОМИРАН КОМПОЗИТОР VI A според НРК.
Донесување Одлука за усвојување на предлог на студискат програма
Џез гитара на прв циклус на студии на англиски јазик и тоа: Џез
гитара во траење од 4 години со 240 ЕКТС и стручен назив со кој се
стекнува студентот по завршените студии на прв циклус Bachelor’
s degree in Jazz Studies /Guitar Performance - ДИПЛОМИРАН
МУЗИЧАР - ЏЕЗ ГИТАРИСТ VI A според НРК.
Донесување Одлука за усвојување предлог за усвојување на елаборати
на студиските програми: Флејта, Обоа, Кларинет, Фагот, Хорна,
Труба, Тромбон, Туба, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас и
Гитара и тоа: Флејта, Обоа, Кларинет, Фагот, Хорна, Труба, Тромбон,
Туба, Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас и Гитара во траење од
4 години со 240 ЕКТС и стручен назив со кој се стекнува студентот
по завршените студии на прв циклус, и тоа: ДИПЛОМИРАН
МУЗИЧАР ИЗВЕДУВАЧ - Флејта, ДИПЛОМИРАН МУЗИЧАР
ИЗВЕДУВАЧ - Обоа ,ДИПЛОМИРАН МУЗИЧАР ИЗВЕДУВАЧ
- Кларинет ,ДИПЛОМИРАН
МУЗИЧАР
ИЗВЕДУВАЧ Фагот, ДИПЛОМИРАН МУЗИЧАР ИЗВЕДУВАЧ - Хорна ,
ДИПЛОМИРАН МУЗИЧАР ИЗВЕДУВАЧ -Труба , ДИПЛОМИРАН
МУЗИЧАР ИЗВЕДУВАЧ -Тромбон, ДИПЛОМИРАН МУЗИЧАР
ИЗВЕДУВАЧ –Туба, ДИПЛОМИРАН МУЗИЧАР ИЗВЕДУВАЧ
– Виолина, ДИПЛОМИРАН МУЗИЧАР ИЗВЕДУВАЧ – Виола,
ДИПЛОМИРАН МУЗИЧАР
ИЗВЕДУВАЧ – Виолончело,
ДИПЛОМИРАН
МУЗИЧАР
ИЗВЕДУВАЧ – Контрабас,
ДИПЛОМИРАН МУЗИЧАР ИЗВЕДУВАЧ - Гитара се VI A според
НРК.
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10. Донесување Одлука за одобрување на посета на 6 студенти од
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на
Џез семинар во Подгорица, Р. Црна Гора, сметано од 22.4.2016 до
1.5.2016 година. Патните трошоци за посета на семенарот: на релација
(Штип - Подгорица и обратно) паѓаат на товар на Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
Дневен ред на седница на ННС одржана на 13.4.2016 год.
1. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот за избор на еден наставник (во сите звања) за наставнонаучната област: 60910 Видови на инструменти Пијано од 6.4.2016
година.
2. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
пријавени кандидати за избор на еден наставник (во сите звања) за
наставно-научната област: 60910 Видови на инструменти Пијано од
6.4.2016 година.
3. Информација за студиски програми на МА за парен семестар
во учебната 2015/2016 година за кои не постои наставник во
електронскиот систем.
4. Информација во врска со копирање на вратена документација за
ментори на втор циклус на студии на МА.
5. Разгледување на Барање од проф. д-р Стефанија ЛешковаЗеленковска за одобрување учество на меѓународен научен
симпозиум Fifth symposium of the ICTM Stydy Group Music and Dance,
во Благоевград, Р. Бугарија, во период од 3 до 8 мај 2016 година.
6. Разгледување на Барање од доц. м-р Горанчо Ангелов за одобрување
учество на меѓународен научен симпозиум Fifth symposium of the
ICTM Stydy Group Music and Dance, во Благоевград, Р. Бугарија во
период од 3 до 8 мај 2016 година.
7. Разгледување на Барање од Иван Филипов студент на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на насоката
Теорија на музиката и музичка педагогија за мирување на обврските.
8. Донесување Одлука за утврдување на пријавени кандидати по
конкурсот за избор на еден наставник (во сите звања) за наставнонаучната област: 60910 Видови на инструменти Пијано од 6.4.2016
година, при што се пријави кандидатката: м-р Елена Мисиркова која
ги исполнува условите наведени во конкурсот и истата се доставува
до рецензентската комисија со обврска да изготви реферат - рецензија
со извештај, заклучок и предлог за избор во звање.
9. Донесување Одлука за формирање на рецензентска комисија за
пријавени кандидати за избор на еден наставник (во сите звања) за
наставно-научната област: 60910 Видови на инструменти Пијано од
6.4.2016 година. Во Рецензентската комисијата се избираат: 1.проф.
д-р Милица Шкариќ, ред. проф. од наставно-научната област - видови
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на инструменти - Пијано, вработена на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за претседател, 2. проф. д-р
Емилија Потевска-Попивода, вон. проф. од наставно-научната област
- видови на инструмент Пијано, вработена на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член и 3. проф. м-р
Анѓеле Михајловски, вон. професор од наставно-научната област:
видови на инструменти - Пијано, вработен на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за член.
За информацијата за студиски програми на МА за парен семестар
во учебната 2015/2016 година за кои не постои наставник во
електронскиот систем се заклучи: Да се обезбедат податоци со име
и презиме на студентот/тите по насоки и премети за кои не постои
наставник во електронскиот систем за парен семестар во учебната
2015/2016 година. Податоците да се обезбедат од е-индекс или од
референтот за студентски прашања на Музичката академија.
За информацијата во врска со копирање на вратена документација
за ментори на втор циклус на студии на МА се заклучи: Кандидатите
на кои им е вратена документација од пријавувањето за ментори на
втор циклус на студии на МА, да извршат умножување на истите во
четири примероци во координација со продеканот на Академијата.
Донесување Одлука за одобрување учество на проф. д-р Стефанија
Лешкова-Зеленковска за одобрување учество на меѓународен
научен симпозиум Fifth symposium of the ICTM Stydy Group Music
and Dance, во Благоевград, Р. Бугарија во период од 3 до 8 мај
2016 година. Трошоците за учество - котизација 50 евра и патните
трошоци во износ 40 евра паѓаат на товар на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
Донесување Одлука за одобрување на Барањето од доц. м-р Горанчо
Ангелов за одобрување учество на меѓународен научен симпозиум
Fifth symposium of the ICTM Stydy Group Music and Dance, во
Благоевград, Р. Бугарија во период од 3 до 8 мај 2016 година
Донесување Одлука за одбивање на Барањето од Иван Филипов,
студент на Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“
во Штип на насоката Теорија на музиката и музичка педагогија за
мирување на обврските.

Дневен ред на седница на ННС одржана на 19.4.2016 год.
1. 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 2016/2017 година на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
2. Донесување 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
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во учебната 2016/2017 на Музичката академиија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
3. 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 2016/2017 година на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и
тоа: за реализација на конкурсот за запишување во I (прва) година
на I (прв) циклус на универзитетски (академски) студии во учебната
2016/2017 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, проф. м-р
Гоце Гавриловски, член, м-р Ленче Насев, член и 7) Лидија Јорданова,
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.
4. Донесување 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 2016/2017 на Музичката академиија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип.
Дневен ред на седница на ННС одржана на 04.5.2016 год.
1. Донесување Одлука за избор на м-р САШО ПОПОВСКИ за
наставник во звањето вонреден професор на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научната
област: 60910 Видови на инструменти Џез гитара.
Именуваниот се избира во наведеното звање за време од 5 (пет)
години, сметано од 6.5.2016 до 6.5.2021 година.
2. Донесување Одлука за избор на м-р ГОРАНЧО АНГЕЛОВ за
наставник во звањето вонреден професор на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научната
област: 60916 Традиционални инструменти. Именуваниот се избира
во наведеното звање за време од 5 (пет) години, сметано од 6.5.2016
до 6.5.2021 година.
3. Донесување Одлука за избор на д-р БРАНКО ПАВЛОВСКИ за
наставник во звањето насловен вонреден професор на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставнонаучната област: 0910 Видови на инструменти Кларинет. Именуваниот
се избира во наведеното звање за време од 5 (пет) години, сметано од
6.5.2016 до 6.5.2021 година.
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4. Донесување Одлука за покриеност на наставата за зимскиот и
летениот семестар на учебната 2016/2017 година.
Дневен ред на седница на ННС одржана на 16.6.2016 год.
1. Донесување Одлука за избор на еден наставник (во сите звања) по
наставно-научната област: 60910 Видови на инструменти Пијано на
Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип,
согласно со предлогот во рефератот на рецензентската комисијата
објавен во Универзитетски билтен бр. 170 од јуни 2016 година.
2. Донесување Одлука за избор на еден наставник во насловно звање
по насловен доцент за наставно-научната област: 60910 Видови на
инструменти Виолончело на Музичката академија при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип, согласно предлогот во рефератот на
рецензентската комисијата објавен во Универзитетски билтен бр.
170 од јуни 2016 година година (Прилог 2).
3. Донесување Одлука за усвојување на теми за дипломски труд/
дипломски концерт.
4. Донесување Одлука за усвојување на пријави од студенти за
дипломски труд/дипломски концерт.
5. Донесување Одлука за барање за признавање на испити.
6. Донесување Одлука за предлагање на студиски програми за втор
циклус на студии на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.
7. Донесување Одлука за утврдување на потреба за распишување
конкурс за избор на еден наставник (во сите звања) на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставнонаучната област - 60904 Теорија на музичка и 60916 Композиција.
8. Донесување Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 - 22/2 од 14.
6.2016 година поднесено од Даниел Максимов, студент на студиската
програма/насока Теорија на музиката и музичка педагогија со индекс
број 12346 за активирање на студиите, односно продолжување на
студиите по прекинувањето.
9. Донесување Одлука за избор на м-р ЕЛЕНА МИСИРКОВА
за наставник во звањето доцент на Музичката академија при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научната област:
60910 Видови на инструменти Пијано. Именуваната се избира во
наведеното звање за време од 5 (пет) години, сметано од 17.6.2016 до
17.6.2021 година.
10. Донесување Одлука за избор на м-р ПАСКАЛ КРАПОВСКИ за
наставник во насловно звање насловен доцент на Музичката академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставно-научната
област: 0910 Видови на инструменти Виолончело. Именуваниот се
избира во наведеното звање за време од 5 (пет) години, сметано од
19.8.2016 до 19.8.2021 година.
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11. Донесување Одлука за усвојување на теми за дипломски труд/
дипломски концерт
под наслов:
1.Konzert A-dur- Wolfgang Amadeus Mozart
2.Rhapsody- Willson Osborne
3.Recit et Impromptu- Marcel Dautremer
4.Sonata- Francis Poulenc
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува:
проф. д-р Бранко Павловски.
•

Јохан Себастијан Бах- Концерт за пијано и оркестар бр. 4 во А-Дур,
BWV 1055
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува:
проф. д-р Милица Шкариќ.
•

Волфганг Амадеус Моцарт, Концерт за пијано и оркестар бр.9 во
Ес дур К.271. За ментор при изработката на дипломскиот труд се
определува: проф. м-р Анѓеле Михајловски.

•

Карл Рајнеке-Соната „Ундин” оп.167 за флејта и пијано; Џулс
Димерсман-пиеса за флејта и пијано оп.82; Бернард Ромберг Концерт за флејта и оркестар во h-moll оп.30, allegro maestoso;
Томислав Зографски - Инвенција „Сиринкс” за флејта соло оп.8.
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува:
проф. м-р Златка Митева.
•

1.L.Perminov-Ballade, 2.M.Ravel-Habanera, 3.M.Delmas-Fantazie
Italiane, 4.F.Poulenk-Sonata for Clarinet in B flat, 5.W.A.Mozart-Koncert
A-dur fur Klarinette und Orchester KV 622.
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува:
проф. д-р Бранко Павловски.
•

All the things you are; Here is that rainy day; Cheeroke.
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува: проф.
м-р Антонијо Китановски.
•

All the things you are. Groovin high. Just friends.
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува:
проф. м-р Сашо Поповски.
12. Донесување Одлука за усвојување пријави од студенти за дипломски
труд/дипломски концерти тоа:
- се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд/дипломски
концерт на студентот Љупчо Паунов, на тема, под наслов:

947

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

1.Konzert A-dur- Wolfgang Amadeus Mozart
2.Rhapsody- Willson Osborne
3.Recit et Impromptu- Marcel Dautremer
4.Sonata- Francis Poulenc
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува:
проф. д-р Бранко Павловски;
–– се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд/дипломски
концерт на студентот Петре Штерјов на тема, под наслов:
Јохан Себастијан Бах- Концерт за пијано и оркестар бр. 4 во А-Дур,
BWV 1055
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува:
проф. д-р Милица Шкариќ;
–– се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд/дипломски
концерт на студентот Бојана Михајловска, на тема, под наслов:
Волфганг Амадеус Моцарт, Концерт за пијано и оркестар бр.9 во Ес
дур К.271
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува:
проф. м-р Ангеле Михајловски;
–– се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд/дипломски
концерт на студентот Милена Стаменкова,на тема, под наслов: Карл
Рајнеке-Соната „Ундин” оп.167 за флејта и пијано ; Џулс Димерсманпиеса за флејта и пијано оп.82; Бернард Ромберг - Концерт за флејта
и оркестар во h-moll оп.30, allegro maestoso ; Томислав Зографски
-Инвенција „Сиринкс” за флејта соло оп.8
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува:
проф. м-р Златка Митева;
–– се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд/дипломски
концерт на студентот Мите Витанов, на тема, под наслов:
1.L.Perminov-Ballade, 2.M.Ravel-Habanera, 3.M.Delmas-Fantazie
Italiane, 4.F.Poulenk-Sonata for Clarinet in B flat, 5.W.A.Mozart-Koncert
A-dur fur Klarinette und Orchester KV 622.
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува:
проф. д-р Бранко Павловски;
–– се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд/дипломски
концерт на студентот Зоран Костадиновски, на тема, под наслов: All
the things you are; Here is that rainy day; Cheeroke.
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува:
проф. м-р Антонијо Китановски;
–– се одобрува пријавата за изработка на дипломскиот труд/дипломски
концерт на студенто Виктор Танасковски, на тема, под наслов: All
the things you are. Groovin high. Just friends.
За ментор при изработката на дипломскиот труд се определува:
проф. м-р Сашо Поповски.
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13. Донесување Одлука за Барање за признавање на испити од
студентката Елена Чамбова за признавање испити од Факултетот
за музичка уметност при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје од насоката Музичка теорија и педагогија.
14. Донесување Одлука за предлагање на студиски програми за втор
циклус на студии на Музичката академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип и тоа:
–– Предлог-елаборат на студиска програма Теорија на музиката и
музичка педагогија за II (втор) циклус на студии и тоа: Теорија на
музиката и музичка педагогија во траење од 2 години со 120 ЕКТС
и научен назив со кои се стекнува студентот по завршувањето на
вториот циклус - магистер по музичка теорија и музичка педагогија
VIIA според НРК.
–– Предлог-елаборати на студиските програми: Флејта, Обоа, Кларинет,
Хорна, Фагот, Труба, Тромбон, Туба, Виолина, Виола, Виолончело и
Контрабас за II (втор) циклус на студии во траење од 2 години со 120
ЕКТС и научен назив со кој се стекнува студентот по завршените
студии на II (втор) циклус, и тоа: магистeр по флејта, магистeр по
обоа, магистeр по кларинет, магистeр по хорна, магистeр по фагот,
магистeр по труба, магистeр по тромбон, магистeр по туба, магистeр
по виола, магистeр по виолончело и магистeр по контрабас, се VIIA
според НРК.
–– Предлог-елаборати на студиските програми: Џез гитара, Џез труба,
Џез саксофон, Џез тапани, Џез пијано и Џез бас, за II (втор) циклус
на студии во траење од 2 години со 120 ЕКТС и научен назив со
кој се стекнува студентот по завршените студии на II (втор) циклус,
и тоа: магистeр по џез гитара, магистeр по џез труба, магистeр по
џез саксофон, магистeр по џез тапани, магистeр по џез пијано и
магистeр по џез бас.
–– Предлог-елаборати на студиска програма Пијано за II (втор) циклус
на студии и тоа: Пијано во траење од 2 години со 120 ЕКТС и научен
назив со кои се стекнува студентот по завршувањето на вториот
циклус - магистер по пијано VIIA според НРК.
–– Предлог-елаборати на студиска програма Соло пеење за II (втор)
циклус на студии и тоа: Соло пеење во траење од 2 години со 120
ЕКТС и научен назив со кои се стекнува студентот по завршувањето
на вториот циклус - магистер по соло пеење VIIA според НРК.
15. Донесување Одлука за утврдување на потреба за распишување
конкурс за избор на еден наставник (во сите звања) на Музичката
академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип за наставнонаучната област - 60904 Теорија на музичка и 60916 Композиција.
16. Донесување Одлука за одобрување на Барањето бр. 1005 - 22/2
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од 14.6.2016 година поднесено од Даниел Максимов, студент
на студиската програма/насока Теорија на музиката и музичка
педагогија со индекс број 12346 за активирање на студиите, односно
продолжување на студиите по прекинувањето.
Дневен ред на седница на ННС одржана на 9.9.2016 год.
Записниците од одржаните седница на ННУС на МА од 19.4.2016,
4.5.2016 и 16.6.2016 година се усвоени во целост без забелешки и
дополнувања.
1. Донесување Одлука за утврдување на м-р Валентина ВелковскаТрајановска за пријавен кандидат по конкурсот од 15.8.2016 година
за избор на еден наставник (во сите звања) за наставно-научните
области: - 60904 Теорија на музиката и 60916 Композиција.
2. Донесување Одлука за формирање на рецензиона комисија за избор
на еден наставник (во сите звања) за наставно-научните области: 60904 Теорија на музиката и 60916 Композиција.
3. Донесување Одлука за утврдување потреба за распишување конкурс
за избор на: наставници (во сите звања) и тоа: еден наставник (во сите
звања) за наставно-научнате области: Пијано и Методика на настава
по пијано и еден наставник (во сите звања) за наставно-научнате
области: Музичка педагогија и Народни инструменти.
4. Донесување Одлука за утврдување на на бројот и составот на
членовите на ННУС на Музичката академија во зимскиот семестар
на учебната 2016/2017 година.
5. Донесување на одлуки по барања од студенти и тоа:
–– за активирање на студиите на студентите: Горан Лазаревски,Христијан
Дојчиновски, Владимир Ботев, Влатко Стевчев, Весна Кузмановска,
Наташа Петрова, Александар Кузманоски, Ирена Еминовиќ, Марта
Еминовиќ, Драган Теодосиев, Сашко Стојановски, Тања Илиевска;
–– за префрлување и признавање на испити на: Стефче Колески, Леон
Митев, Мартин Тасевски;
–– за обнова на статусот на студент и признавање на испити на студентот:
Ирена Димевска;
–– за префрлување од една на друга насока и признавање на испити на
студентот Марко Денковски;
–– за верификација на на пријава за изработка на дипломска работа на
студентот: Александар Методијев.
6. Донесување Одлука за утврдување потреба за распишување конкурс
за извбор на наставници (во сите звања) за наставно-научните
области: 60910 Видови на инструменти Пијано и 60910 Методика на
настава по пијано.
7. Донесување Одлука за усвојување на барањето за издавање на
учебник под наслов: „Историја на пијанизам 1“ од проф. д-р Милица
Шкариќ.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дневен ред на седница на ННС одржана на 28.9.2016 год.
Донесување Одлука за утврдување потреба за распишување конкус
за избор на еден наставник (во сите звања) за наставно-научните
области: - Џез хармонија и Џез пијано.
Извештај за спроведени одлуки по барања на студенти за: преминување
од други универзитети, промена на насоки, продлжување на студиите
и сл.
Донесување одлуки по барања од студенти за верификација на теми
за дипломски труд/дипломски концерт.
Донесување Одлука за утврдување потреба за распишување конкус
за избор на еден наставник (во сите звања) за наставно-научните
области: Џез хармонија и Џез пијано.
Донесување заклучок за спроведени одлуки по барања од студенти
за: преминување од други универзитети, промена на насоки,
продолжување на студиите и сл.
Донесување одлуки по барања од студенти за верификација на теми
за дипломски труд/дипломски концерт на: Горан Стојменовски,
Орданчо Павлов и Виктор Филиповски.
Донесување одлуки за активирање на студиите по барања на
студентите: Горан Манев и Бодин Попов.
Донесување одлуки за признавање на испити по барања од студентите:
Љупка Рогожарска и Даниел Маневски
Донесување Одлука за изменување и дополнување на Одлуката бр.
1902-174/3 од 18.10.2012 година за определување на наслов на тема
за магистерски труд на студентот Славчо Коцев.
Донесување Одлука за исправка на техничка грешка во Одлуката
бр.1902-97/7 од 22.9. 2011 година

Дневен ред на седница на ННС одржана на 12.10.2016 год.
1. Донесување Одлука за утврдување на проф. д-р Милица Шкариќ за
пријавен кандидат по конкурсот за избор на еден наставник (во сите
звања) за наставно-научните области: Пијано и Методика на настава
по пијано.
2. Формирање на рецензиона комисија за избор на еден наставник (во
сите звања) за наставно-научните области: Пијано и Методика на
настава по пијано.
3. Донесување Одлука за утврдување на м-р Марјан Јанкоски за
пријавен кандидат по конкурсот за избор на еден наставник (во сите
звања) за наставно-научните области: Музичка педагогија и Видови
на инструменти Народни инструменти.
4. Формирање на рецензиона комисија за избор на еден наставник (во
сите звања) за наставно-научните области: Музичка педагогија и
Видови на инструменти Народни инструменти.
5. Донесување Одлука за утврдување потреба за распишување конкурс
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6.
7.
8.
9.
10.

за избор на наставник (во сите звања) за наставно-научнатаобласт:
60910 Видови на инструменти Саксофон.
Донесување Одлука за покренување постапка за доделување на
академската титула почесен доктор на науки на Душко Гојковиќ, џез
музичар.
Донесување одлуки за верификација на теми за дипломски трут/
дипломски концерт на студентите: Петар Трбојевиќ, Христијан
Чавкоски, Гоце Чолески, Ване Наумов и Ванче Хараламповски.
Донесување одлуки за продолжување на рокот за студирање на
втор циклус на студии на Музичката академија на студентите: Ѓирѓи
Цуцковски, Владимир Саздовски и Марина Владимирова.
Донесување Одлука за верификација на теми за дипломски трут/
дипломски концерт на насоката Теорија на музиката и музичка
педагогија.
Донесување Одлука за активирање на студиите на Петар Николовски.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНИТЕ
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014

Вкупно
пријавени
21
%

5
6
4
3
19,05 14,29

ОЦЕНКА
7
8
1
2
4,76
9,52

9
10
4
7
19,05 33,33

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го положиле
испитот

9
1
3,70

10
2
7,41

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го положиле
испитот

9
10
58
110
20,00 37,93

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го положиле
испитот

9
10
75
67
13,99 12,50

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го положиле
испитот

Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014

Вкупно
пријавени
27
%

ОЦЕНКА
5
6
7
8
13
6
3
2
48,15 22,22 11,11 7,41

Февруарска прва сесија, 2015

Вкупно
пријавени
290
%

5
25
8,62

6
19
6,55

ОЦЕНКА
7
8
27
51
9,31 17,59

Февруарска втора сесија, 2015

Вкупно
пријавени
536
%

952

ОЦЕНКА
5
6
7
8
146
74
83
91
27,24 13,81 15,49 16,98

17
80,95

14
51,85

265
91,38

390
72,76

Годишен извештај

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
107
%

5
6
39
23
36,45 21,50

ОЦЕНКА
7
8
9
12
8,41 11,21

Јунска прва испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
457
%

ОЦЕНКА
5
6
7
8
53
59
66
84
11,60 12,91 14,44 18,38

Јунска втора испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
439
%

5
169

6
68

38,50 15,49

ОЦЕНКА
7
8
40
55
9,11

77
%

Го положиле
испитот

9
10
75
120
16,41 26,26

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го положиле
испитот

10
72

Не се
јавиле на
испитот
0

Го положиле
испитот

0,00

61,50

9
35

82
%

404
88,40

270

7,97

16,40

ОЦЕНКА
5
6
7
8
29
24
8
6
37,66 31,17 10,39 7,79

9
5
6,49

10
5
6,49

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го положиле
испитот

10
9
10,98

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го положиле
испитот

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015

Вкупно
пријавени

68
63,55

12,53

Августовска испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени

9
10
12
12
11,21 11,21

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

ОЦЕНКА
5
6
7
8
26
23
13
5
31,71 28,05 15,85 6,10

9
6
7,32

48
62,34

56
68,29

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

Вид на опрема

1.

LCD проектор
Печатач Хеrох 3428

3.

Копер ХЕRОХ 4250

2.
4.
5.
6.

Џи- Ви - Си мини систем
Циско свич
Дигитално пијано

Количина
3

2
1
4
1
3
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Полуконцертно пијано
Пијанино
Стејџ пијано
Пијанино
Тапани со чинели и сталки
Гитарски засилувач
Засилувачи за електрично пијано
Бас засилувач Leni
Бас засилувач
Зелена табла 240х120 см (магнетно петолиние)
Синтизајзер
Стејџ пијано
Контрабас
Кавал
Тамбура
Тапан
Гајда
Конги
Клима
Ресивер
Телевизор
Свич во ходник
Звучници

5
1
1
6
1
2
2
1
1
3
1
1
2
3
3
2
2
1
5
1
1
2
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:
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–– три простории за индивидуална настава по пијано;
–– четири простории за индивидуална настава (боксови) за жичени и
дувачки инструменти;
–– една просторија за групна настава (џез студии);
–– една просторија на студентски прашања и
–– два одвоени санитарни јазли (за мажи и жени со ознаки).
На првиот кат, Академијата располага со:
–– една концертна сала со огледалo, клиима, потребен број на столови
и два пијана;
–– четири простории за индивидуална настава (боксови) за жичени и
дувачки инструменти;
–– две предавални за групна настава и
–– два одвоени санитарни јазли (за мажи и жени со ознаки).
На вториот кат, Академијата располага со:
–– шест кабинети за наставници, соработници и административно,
стручниот, технички и на нив сличен персонал со ознаки;
–– еден кабинет за декан со ознаки;
–– две простории, една за секретар и една за технички секретар со
ознаки;
–– една просторија за остава и друга намена и
–– два одвоени санитарни јазли, (за мажи и жени со ознаки).
Академијата располага и со уредена и осветлена дворна површина,
оградена со железна рустична ограда со два влеза. Дворната површина е
покриена со бекатон плочки и е наменета за надворешни мали концерти
и настапи со амфитеатрални седишта (трибини) за посетителите на
концертите и настапите на студентите, како и изграден паркинг простор
во дворот за лесни возила.
- Реновирање, адаптација и санација на просториите
На Академијата во извештаниот период се извршени молерофарбарски
работи во приземниот дел, холовите и канцелариите на наставниците и
другите вработени на Академијата.
Издавачка дејност (зборници, книги)
- Литература издадена од наставничкиот кадар на Академијата;
- Објавени зборници, книги...
Проф.д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
Објавена книга во странство
1. Music Tradition of Yuruks: Western Part of the Republic of Macedonia.
Documentation. LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co.
KG, Schaltungsdienst Lange o.H.G.,Berlin. Islam, A.& Zelenkovska
Leshkova, S. (2016)
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Проф.д-р Милица Шкариќ
1. Учебник по Историја на пијанизам 1, кој е во фаза на електронско
објавување
Проф.д-р Горанчо Ангелов
1. Традиционани инструменти 1, Горанчо Ангелов (скрипта)
9. Научноистражувачка работа (проекти)
• Проекти кои се во тек во кои учествуваат вработените на
Академијата
• Домашни/меѓународни проекти
Проф. м-р Антонијо Китановски
Датум
од-до

Наслов на
проектот

0110,10,2015. New Spark Jazz
Тиват,
Orchestra, зените на
01.11.2016. Балканот во џезот
Штип

2330.04.2016. Balkan Jazz Bridges
Подгорица

Опис на активностите во
тек на проектот:
- ментор по композиција,
импровизација и
оркестарско свирење
Раководител/
- диригент
ментор
- организатор на
работилница/семинар
- носител на проект
- ментор по композиција,
импровизација и
ментор
оркестарско свирење
- диригент

Позиција

Проф. д-р Емилија Попивода
Датум
од-до
25-27
октомври,
2015
28
ноември,
2015
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Наслов на проектот

Позиција

Концертна турнеја во
Македонија

Концертен
изведувач

Солист со Регионланата
Солист со
филхармонија на Кан,
оркестар
Франција

Опис на активностите во тек
на проектот:
Концерти во Штип, Тетово и
Делчево за кларинет и пијано,
заедно со Бранко Павловски. На
програмата се изведоа дела од
Пјацола, Бермштајн, Гершвин
Концерт за пијано, оркестар
и ДЈ во концертната сала
„Акрополис“ во Ница,
Франција, заедно со ДЈ Дерик
Меј (САД) под диригенство на
Емин Џијан.

Годишен извештај

1
февруари,
2016

Концерт со ансамблот
„Кон темпора“

Концертен
изведувач

4 април,
2016

Концерт на „Денови
на македонска музика
2016“

Концертен
изведувач

19-21
април,
2016

Концертна турена со
Петрит Чеку - гитара
и Тони Китановски –
електрична гитара

Концертен
изведувач

Концерт за дуо 4 раце
03-06 јуни,
заедно со Асами Сате 2016
Јапонија

Концертен
изведувач

15 јули,
2016

Концертен
изведувач

Концерт во рамките на
„Скопско лето“

02
Концерт на Струшка
септември,
музичка есен
2016

Концертен
изведувач

Концерт во орканизација на
Сојузот на композитори на
Македонија со ансаблот Кон
темпора во концертната сала
„Тодор Скаловски“ во Тетово,
Макеоднија
Концерт во раките на „Денови
на македонска музика 2016“ во
Музеј на Град Скопје, заедно со
Нинослав Димов - саксофон
Концерти во МНТ театарот во
Скопје, мултимедијалниот ценат
во Штип и Домот на културата
во Тетово заедно со светски
познатиот гитарист Петрит
Чеку и Тони Китановски –
електрична гитара
Концерти во Скопје и Охрид
заедно со јапонската пијанистка
Асами Сате. На програмата се
изведоа дела од Дебиси, Равел,
Лист и Шопен
Концерт насловен како „Where
jazz meets classical“ во рамките
на фестивалот „Скопско
лето 2016“ заедно со Бранко
Павловски – кларинет и
Вилијам Харнд – пијано (САД)
Концерт во рамките на
манифестацијата „Струшка
музичка есен 2016“ во
орканизација на СОКОМ,
заедно со Наташа Михајловска
– сопран.

Проф. м-р Ангеле Михајловски
Датум
од-до
11.07.2016
23.12.2015

Наслов на проектот
Позиција
Концерт - „Духовна
академија“ по повод
Учесник
празникот св. Петар и
Павле во Кочани
Новогодишен концертен
хепенинг на Музичката Ментор
академија

Опис на активностите во тек
на проектот:
http://eprints.ugd.edu.mk/16199/
http://eprints.ugd.edu.mk/15081/

957

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

24.04.2016

Целовечерен концерт
и изведба во живо на
музичкиот проект
„Радост моја, Христос
Воскресе!“

Учесник

http://eprints.ugd.edu.mk/15081/

Проф. м-р Марјан Јанкоски
Датум
од-до
23.9.2015

1.5.2016

Наслов на проектот
Concert of trio “MEZZO”
in Rome - Italy
Целовечерен концерт
и изведба во живо на
музичкиот проект „Радост
моја, Христос Воскресе!“
од авторот Марјан
Јанкоски на Македонската
телевизија (МТВ1)

Изведба на композицијата
„На пат за дома“
(во изведба на трио
„Академико“) од авторот
26.05.2016
Марјан Јанкоски во
концертната сала
„Даворин Јенко“ во
Белград, Р. Србија
Изведба на композицијата
„На пат за дома“
(во изведба на трио
„Академико“) од авторот
Марјан Јанкоски во
27.05.2016
концертната сала на
Уметничката академија во
Осиек, Р. Хрватска
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Позиција
Автор на
музичко дело

Опис на активностите во тек
на проектот:
http://eprints.ugd.edu.mk/14738/

Изведувач
и автор на
музичко дело

http://eprints.ugd.edu.mk/16322/

Автор на
музичко дело

http://eprints.ugd.edu.mk/16245/

Автор на
музичко дело

http://eprints.ugd.edu.mk/16244/
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Целовечерен концерт
насловен „Приказни
од нашето детство“
23.07.2016 (фестивал „Скопско лето“ Изведувач
2016)
Концерт - „Духовна
академија“ по повод
11.07.2016
празникот Св. Петар и
Павле во Кочани

Изведувач

http://eprints.ugd.edu.mk/16140/

http://eprints.ugd.edu.mk/16199/

10. Објавени трудови
- Објавени трудови од вработените на Академијата

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
Објавени трудови во меѓународни рецензирани списанија
Islam, A. &Zelenkovska Leshkova, S. “Musical Elements in the
Performing Approach: Sonatina in C for Two Pianos from a Macedonian
Contemporary Composer”. Muzikoloski Zbornik - Musicologial Annual,
Vol 52 (1). pp. 41-50. ISSN 0580-373X (2016) (Web of science/Thomson
Reuters)
Zelenkovska Leshkova, S. Islam, A. “Ottoman Music Culture in
the Balkans through the Prism of the Travel Writer Evliya Celebi”.
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 27 (3).
pp. 261-268. ISSN 2307-4531 (2016).
Islam, A. Zelenkovska Leshkova, S. “Music as a Vital Factor for the
Continuity of the Cultural Identity”. Review of European Studies, 7 (12).
pp. 90-97. ISSN 1918-7173 (Print) 1918-7181 (2015)
Zelenkovska Leshkova, S. “Baza za stvaralaštvo makedonskih
kompozitora u periodu od 1991 do 2001 godine”. Muzika regiona u
uslovima tranzicije (1990-2010), CANU/42. pp. 47-55. ISSN 978-867215-359-0 (2015)
Zelenkovska Leshkova, S. Islam. “A 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 (2015)
Зеленковска Лешкова С. “Димитар Масевски - 50 години
композиторска и продуцентска работа”. Музика, 21. pp. 63-79.
СОКОМ/ISSN 1409-6579 (2015)
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•

•

•

•

•

Проф. д-р Милица Шкариќ
I) Реализирани 5 целовечерни камерни концерти:
1.8 март 2016, Струмица – НУЦК „Антон Панов“: Целовечерен
рецитал со Гонца Богоромова – сопран, Паскал Краповски –
виолончело и Милица Шкариќ – пијано со дела од Моцарт, Шуберт,
Глезер, Берлиоз, Франк, Дајс и Михајловски;
(линк од репозиториум http://eprints.ugd.edu.mk/16170/)
2. 9 март 2016, Тетово – ОМУ „Тодор Скаловски- Тетоец“:Целовечерен
рецитал со Гонца Богоромова – сопран, Паскал Краповски –
виолончело и Милица Шкариќ – пијано со дела од Моцарт, Шуберт,
Глезер, Берлиоз, Франк, Дајс и Михајловски;
(линк од репозиториум http://eprints.ugd.edu.mk/16170/)
3. 21 март 2016, Скопје – Фоаје на МОБ: Целовечерен рецитал со
Гонца Богоромова – сопран, Паскал Краповски – виолончело и
Милица Шкариќ – пијано со дела од Моцарт, Шуберт, Глезер, Берлиоз,
Франк, Дајс и Михајловски (позитивно рецениран од музичките
критичари Марко Коловски, Ангелина Димовска и Бранка КостиќМарковиќ во CEM, „Нова Македонија“ и Журнал);
(линк од репозиториум http://eprints.ugd.edu.mk/16521/)
4. 22 март 2016, Штип – Концертна сала на Музичка Академија:
Целовечерен рецитал со Гонца Богоромова – сопран, Паскал
Краповски – виолончело и Милица Шкариќ – пијано со дела од
Моцарт, Шуберт, Глезер, Берлиоз, Франк, Дајс и Михајловски;
(линк од репозиториум http://eprints.ugd.edu.mk/16170/)
5. 22 мај 2016, Њујорк – MC Gallery & Grace notes series Belfort:
Целовечерен концерт со Благица Поп Томова - сопран и Милица
Шкариќ - пијано со дела од Чајковски, Рахмањинов, Прокопиев,
Зографски, Гавриловски, Белини, Пучини, Каталани и Гуно.
(линк од репозиториум http://eprints.ugd.edu.mk/16171/)

II) Одржан пијано мастерклас во Белгија во периодот од 4 до 8
април со завршен концерт на 8 април.
III) Реализирани 6 концерти на студентите од класата по пијано
на проф. д-р Милица Шкариќ:
• 1.23 декември 2015, Штип, концертна сала на Музичка академија:
Новогодишен концертен хепенинг со студенти од катедрата по пијано
при УГД Штип;
(линк од репозиториум http://eprints.ugd.edu.mk/15081/)
• 2.30 март 2016, Штип, концертна сала на Музичка академија: Рецитал
на Тања Трбојевиќ студент во класата на проф. д-р М. Шкариќ;
(линк од репозиториум http://eprints.ugd.edu.mk/16523/ )
• 3.8 април, Музичка академија Жамблу, Белгија: Завршен концерт со
учесниците на семинарот по пијано од проф. д-р М. Шкариќ;
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(линк од репозиториум http://eprints.ugd.edu.mk/16525/)
• 4.3 мај 2016, Скопје, Даут Пашин амам, фестивал Модоарс: Музиката
на Зографски видена низ детските цртежи на Олга Ѓоргиева, изведен
од Бисера Иванова и Петре Штерјов, студенти во класата на проф.
д-р М. Шкариќ;
(линк од репозиториум http://eprints.ugd.edu.mk/16524/ )
• 5.9 мај 2016, Штип, концертна сала на Музичка академија: Концерт
во чест на композиторот Томислав Зографски со студенти од класата
на проф. д-р М. Шкариќ;
		 (линк од репозиториум http://eprints.ugd.edu.mk/16522/)
• 6.30 август, Штип, концертна сала на Музичка академија: Рецитал
на Петре Штерјов, дипломиран пијанист во класата на проф. д-р М.
Шкариќ.
Проф. д-р Илчо Јованов
Октомври 2015
–– Викенд на македонска песна и гастрономија, Прелог, 23-25 октомври
2015, Хрватска учество солист на хармоника;
–– Меѓународен фестивал „Пирин фолк“ 2015 - Сандански, Р. Бугарија;
Авторска вечер со песна „Лична мома леринка“ арр. Илчо Јованов.
Декември 2015:
–– Новогодишен концерт на проф. Д-р Илчо Јованов со студентите по
етнохармоника, Концертна сала на Музичката академија при УГДШтип.
Јануари 2016:
–– Хрватско-македонска вечер, Концерт во Омиш со клапа „Пасика“ и
Илчо Јованов солист на хармоника;
Февруари 2016:
–– 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 и Гран при награда на фестивалот
„Гоце фест“ за песната „Запеј пирине“.
Март 2016:
–– Награда за најслушана песна на Националното радио во Софија, Р.
Бугарија за песната „Ако се оженам“ арр. Илчо Јованов;
–– Целовечерен концерт во Штудгарт, Германија, солист на хармоника
Илчо Јованов исп. Благоја Грујоски и Стојне Николова.
Мај 2016:
–– Целовечерен концерт - авторска вечер на композиторот Валентин
Пензов во Сандански, Р. Бугарија, солист на хармоника Илчо

Јованов.

Јуни 2016:
–– Годишен концерт на проф. Д-р Илчо Јованов со студентите по
етнохармоника, во Безистен-Штип.
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Јули 2016:
–– Фестивал на изворни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“-

Долнени - Прилеп, Претседател на управен одбор и на Советот
на фестивалот.
–– Претседател на жири комисија на фестивалот на народни
инструменти и песни „Пеце Атанасовски“;
–– Раководител на семинарот за изворно свирење и пеење
на фестивалот на народни инструменти и песни „Пеце
Атанасовски“.
–– Фестивал на дуети „Константин и Елена“ – Уметнички директор
на фестивалот и член на селекционата комисија за избор на песни.

Септември 2016:
–– Меѓународен фестивал „Пирин фолк“ 2016 - Сандански, Р. Бугарија;
Авторска вечер со песните:„Не истривај мајко солзите ми“ исп. Ива
Давидова муз и арр. Илчо Јованов текст Катја Киранова и „Седенки“
исп. Васил Чамов, муз и арр. Илчо Јованов текст Христина Димова;
Вечер на исполнители: „Филка мома“ исп. Васил Чамов, народна,
арр. Илчо Јованов; Рецитал на Румена Попова со песната „Бела руба“
муз. и арр. Илчо Јованов.
–– Добитник на две награди: награда од градоначалникот на град
Сандански и најслушана песна на радио Благоевград.
Проф. д-р Гоце Гавриловски
Изведба на дела:

–– „Круг“- соло песна за сопран и пијано, Солистички концерт,
Благица Поп Томова- сопран и Милица Шкариќ- пијано, Њујорк, 23
мај 2016 година.
–– 2 пиеси од циклусот за пијано „Осамен напевен воздив“, Дипломски
испит на Михајловска Бојана, Концертна сала при Музичката
академија, Штип, септември 2016 година.
Објавен авторски компакт диск

–– Гавриловски Гоце, „Works“, CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”,

Скопје, 78.089.8(497.7) Гавриловски, Г.(086.76), GAVRILOVSKI,
Goce, Works [Звучен запис] / Goce Gavrilovski. - Bitola : NU-Centar

za kultura-Bitola, 2016. - 1 компакт диск : стерео ; 12 см, Тираж
1000. - ISRC MK-A0N-16-00001. - Photo session Aleksandar
Dautovski. - Produced and mastered by Alen Hadzi - Stefanov 001I. Гавриловски, Гоце види Gavrilovski, Goce, а) Гавриловски,
Гоце (1978-) - Композитор - Творештво - Македонија- ЦД-а,
COBISS.MK-ID 101711882, CIP 78.072(497.7) (082), ISBN
978-9989-801-15-0, COBISS.MK-ID 99187978, септември 2016
година.
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Награди и признанија
Конкурс за откуп на музички композиции, спроведен во ноември- 2015
год., од страна на Министерството за култура на Република Македонија:

–– за делото „Композиција за три блок флејти“- втора награда и
–– за делото „Фолк дуплекс“, за пијано трио (глас, труба и пијано)
- втора награда.

––

––

––

––

––

––

Проф.м-р Горанчо Ангелов
Објавени трудови:
Ангелов Горанчо (2015) Д-р Боривоје Џимревски - музички
фолклорист, теренски истражувач и еден од пионерите на
македонската етноорганологија. In: Македонски фолклор.
Институт за фолкор „Марко Цепенков“ - Скопје, Skopje, pp. 13-22.
ISBN ISSN 0542-2108
Ангелов Горанчо (2015) Анализа на монографијата „Чалгиската
традиција во Македонија“ од авторот Боривоје Џимревски.In:
Македонски фолклор. Институт за фолкор Марко Цепенков - Скопје,
pp. 87-93. ISBN ISSN 0542-2108
Ангелов Горанчо (2015) Народните музички инструменти кај
балканските народи со посебен осврт на инструментот зурла. In:
Балканскиот фолклор како интеркултурен код. Institute of Folklore
“Marko Cepenkov” – Skopje, Institute of Slavonic Philology Adam
Mickiewicz University – Poznań, pp. 65-82. ISBN 978-9989-642-85-2
Ангелов Горанчо (2015) Улогата на Александар Линин за развојот
на македонската етноорганологија. In: Балканската култура низ
призмата на фолклористичко-етнолошките истражувања. Институт
за фолклор „Марко Цепенков” - Скопје, pp. 357-366.
Ангелов Горанчо (2015) Форми на изучување на вештините на
свирење на музичкиот инструмент зурла. In: Музика и образование.
Сојуз на композитори на Македонија - СОКОМ, pp. 77-86. ISBN 9789989-801-15-0
Goranco Angelov (Štip, Macedonia) (2016) THE FUNCTION OF THE
ZURLA PLAYERS IN THE PELIVAN WRESTLING IN SOME PARTS
OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA. ICTM Study Group on Music
and Dance in Southeastern Europe Faculty of Music, University of Arts,
Belgrade Belgrade, Serbia 2016, p.p. 99-106. ISBN: 978-86-88619-71-4.

Проф.м-р Златка Митева
–– Интерпретациските проблеми на сонатата за флејта и пијано „Ундин“
оп.167 од Карл Рајнеке со анализа на први став. Златка Митева и
Наташа Трбојевиќ.
доц.м-р Христо Стојаноски
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Објавени трудови:
–– Монографија: „Стела Слејанска-Стојаноска, Пропагатор на
современиот звук“, автор: Христо Стојаноски, издавач: НАМПРЕС,
ISBN 978-608-251-017-0, октомври 2016.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

–

–
–
–
–
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Асс. д-р Ленче Насев
Објавени трудови:
Nasev, Lence (2016) Information and communication technologies
in teaching music education. Образованието во XXI век – состојби
и перспективи –Меѓународна научна конференција, Штип, 24 – 25
септември 2015. pp. 113-115. ISSN ISBN 978-608-244-275-4.
Насев Ленче (2015) Првиот прирачник по музичко воспитание за
работа со деца од предучилишна возраст Детето, музиката и
ние од Васил Попдучевски. Сосотојби, предизвици и перспективи во
воспитанието и образованието во Република Македонија: зборник на
трудови. ISBN 978-608-242-021-9.
Nasev, Lence (2015) Analytical and theoretical view towards Tomislav
Zografski compositions inspired by the macedonian church music
tradition. Umetničko nasleđe i rat - Muzika i mediji, FILUM Kragujevac.
pp. 513-520. ISBN: 978-86-85991-81-3.
Nasev, Lence (2015) Macedonian traditional folksinging of balladic
type as example of music folklore in solfeggio class. Balkan culture seen
through the folkloristic and etnological researches. pp. 367-372. ISSN
ISBN 978-9989-642-84-5.
Nasev, Lence (2015) Milica Skaric: Interpretational problems of selected
works for keyboard by J.S. Bach. Balkan Art Forum. pp. 115-118. ISSN
ISBN 978-86-85239-30-4.
Jованов И./Насев Л. (2016) Солфеж со методика - скрипта II. ISBN
978-608-244-279-2.
Јованов и./Насев Л. (2016) Солфеж со методика - практикум II.
ISBN 978-608-244-280-8.
Проф. м-р Сашо Поповски
Концертни активности
Сашо Поповски квартет - Топол културен бран – Демир Хисар јули
2016,
https://eprints.ugd.edu.mk/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView
&eprintid=16501
Сашо Поповски квартет – Струшки вечери на поезијата, август 2016 г,
Сашо Поповски трио – Кавадарци џез самит, август 2016 г.
Сашо Поповски трио – Интернационален ден на џез музиката –
Битола, април 2016 г.
Сашо Поповски трио – Бруклински џез недела – Скопје, март 2016 г.
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–

Сашо Поповски трио – Бруклински џез фестивал – Скопје, февруари
2016 г.
Објавен авторски компакт диск
–– Сашо Поповски квартет - ЦД Собир, декември 2015 г.
https://eprints.ugd.edu.mk/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView
&eprintid=14643
11. Нови избори на наставнички и соработнички кадар - избор/
реизбор во звања на наставничкот и соработничкиот кадар
Р.бр Име и презиме
1.

Д-р Стефанија
Лешкова Зеленковска
Д-р Илчо Јованов

2.
3.
4
5

М-р Горанчо Ангелов
М-р Сашо Поповски
Доц.м-р Елена
Мисиркова

Звање

Област

Избор/реизбор

вон.проф. музикологија

ред.проф

вон.проф. теорија на
музиката и
видови на
инструменти
етнохармоника
доцент
традиционални
инструменти
доцент
видови на
инструменти џез
гитара
доцент
видови на
инструменти
пијано

ред.проф

вон.проф
вон.проф
доцент

12. Други активности
Проф.м-р Антонијо Китановски
–– Aвтор на музиката за играниот филм „Игла под прагот“ (The Black
Pin) на режисерот Иван Мариновиќ, светска премиера на Саревскиот
филмски фестивал, македонска премиера на Синедејс – Скопје.
–– Автор на музиката за три документарни филмови во продукција на
Кавал филм и МТВ.
–– Музички продуцент и диригент на музиката за филмот „Сведок“ на
Митко Панов.
–– Автор на дел од музикат за документарниот филм, „Мојот свет е
наопаку“ на Петра Селишкар.
–– Настап на фестивалот „Македокс“ во Скопје.
–– Настап во „Hard Rock Cafe“, Подгорица.
–– Судиски престој во Cite Des Arts, Pаris , јули-август 2016 г.
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––

––

––

––
––

––

––
––
––
––

Проф.д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска
Учество на конгреси, конференции, зборник на трудови, рецензии
12th-14th October 2016, Porec, Croatia : 11 The International Balkan
Education and Science Congress. The Future of Educaion and Education
fotr the Furute.Uciteljski fakltet i Zagrebu.The Importance of the Study
Program in Musical Formation of the Future Teachers Islam, A. and
Zelenkovska Leshkova, S. (2016)
2-8 May 2016, Blagoevgrad, Bulgaria : Fifth Symposium of the ICTM
Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe. Musical
tradition in wedding ceremony: The role of music in masking the bride.
Zelenkovska Leshkova, S. Islam, A. (2016)
First International Conference “Practicum of Future Pedagogues, Teachers
and Kindergarten Teachers in Multicultural Environments - Experiences
and Challenges“,Skopje, Macedonia. The importance of the practical
work of the future teachers for the subject Music education. Islam, A.
Zelenkovska Leshkova, S.(2015)
Камерен концерт (2:3). Зеленковска Лешкова С. Сојузот на
композиторите на Македонија - СОКОМ. (2016) (рецензија)
11 Мај 2016, Работилница на тема: Уметничката и педагошката
дејност на македонските пијанисти – Ладислав Палфи, Лепша
Пипековска, Стела Слејанска – работилница со студентите на ВИпијано (Тања Трбојевиќ, Панче Илиев, Матеја Стошиќ, Мартин
Наков – Концертна сала на МА/УГД)(2016).
Други активности:
Раководител на проект „Музички инспирации“ - циклус радиоемисии
подготвени и снимени од студентите на Факултетот на музичка
уметност, кои се емитуваат секоја среда од 15 до 15.30 на УГД ФМ
радио.
Член на Универзитетскиот сенат.
Член на Универзитетската комисија за издавачка и нормативна
дејност.
Член на Комисијата за уписи на МА.
Член на Комисија за доделување на награда „Виртуози“ – Сојуз на
композитори на Македонија.

Проф.м-р Владимир Јаневски
Истражувачка активност:
–– Теренско истражување во етничкиот предел Кичевија, мај 2016 г.,
(раководител на истражувањето).
–– Теренско истражување во етничкиот предел Крушево, мај 2016,
(раководител на истражувањето) г.
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Концертна активност:
–– Годишна турнеја, јули 2016 г. (Скопје, Берово, Струмица, Велес,
Прилеп)
–– Концертни активности во Музејот на македонската борба, Скопје.
Семинари:
–– Семниар за традиционална музика и игра, Илинденски денови,
Битола, август 2016 година.
Печатени материјали:
–– Јаневски Владимир, Накитот и украсувањето како суштинска одлика
на сценските адаптации, Зборник на трудови VIII, Илинденски
денови, Битола, 2016.
Сценски адаптации:
–– Огражден, Ора и песни од етничкиот предел Огражден.
–– Аирлија свадба, Песни од етничкиот предел Азот.
–– Кучково пее, Песни од етничкиот предел Скопски Дервен.
Селектор:
–– Проект: 15 години истражувачка, едукативна и концертна дејност,
ДМБУЦ Илија Николовски – Луј, насока за традиционална музика и
игра Македонска опера и балет, Скопје, 2016 (селектор).
–– Проект: На аскер ке одам, Македонски народен театар, Скопје 2016
(селектор).
Комисии:
–– Фестивал за традиционална музика и игра Илинденски денови –
Битола, 2016 (член на жири комисија).
–– Денови на македонската носија Кривогаштани, 2016 (претседател на
жири).
Проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска
Изведби на дела
–– Велковска-Трајановска, В. (2016), Изведба на гудачкиот квартет
Празнината на Денови на македонска музика 2016, изведувачи:
гудачкиот квартет Мивос, 6.4.2016 г.
–– Велковска-Трајановска, В. (2016), Изведба на дувачкиот квинтет
Црно сонце на ДММ 2016, изведувачи: ансамблот Сонорис, 8.4.2016 г.
–– Велковска-Трајановска, В. (2015), Изведба на делото Исон - за
голем симфониски оркестар, на Кирилица – Концерт на Македонска
филхармонија, во Скопје, 18.11.2015 г.
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–– Велковска-Трајановска, В. (2015), изведба на делото Огледала –
за виолина, виолончело и пијано, на Струшка музичка есен 2015,
изведува: ансамблот КонТемпора, во Струга, 5.9.2015 г.
Проф. м-р Златка Митева - Концертна активност
–– 27.5.2016 - Концерт на Трио академико – Златка Митева – флејта,
Бранко Павловски – кларинет и Наташа Трбојевиќ – пијано, во
концертната сала на Музичката академија при Факултетот за
уметности во Осијек-Хрватска.
–– 26.5.2016 – Концерт на Трио академико – Златка Митева – флејта,
Бранко Павловски – кларинет и Наташа Трбојевиќ – пијано, во
концертната сала „Даворин Дјенко“ во Белград, Србија.
Концертна активност со студентите:
–– 24. 12. 2015 – Концерт на студентите по флејта од класата на проф.
м-р Златка Митева на МА на Новогодишниот концерт организиран
од УГД – Штип.
–– 17. 5. 2016 – Трета награда за студентот Милена Стаменкова – флејта
од класата на проф. м-р Златка Митева на Петтиот меѓународен
натпревар во Софија, Бугарија.
–– 22.6.2016 – Концерт на студентите по флејта и камерна музика проф.
м-р Златка Митева на МА на годишниот концерт организиран од
УГД – Штип.

––
––

––

––
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Доц.м-р Христо Стојаноски
Други активности
Излагање посветено на ликот и делото на Стела Слејанска-Стојаноска,
доајенот на македонскиот пијанизам и музичка педагогија. ЕПТА
Македонија, 21.11.2015.
Манифестација: „Сеќавање на Стела Слејанска-Стојаноска“ која се
одржува трета година по ред на 12 декември под покровителство на
семејството, Министерство за култура на Р. Македонија, Дирекција
за култура и уметност на Град Скопје и Фондација „Никола Кљусев“.
Промоција на монографијата: „Стела Слејанска-Стојаноска,
пропагатор на современиот звук“ – 12.12.2015.
Промотор, програмски реализатор на музичка работилница на
Михаљ Дреш и Миклош Лукач, Музичка академија УГД - Штип во
соработка со Балаши институт и леторат по унгарски јазик – Скопје,
11.11.2015.
Звучно архивирање на концерт на Михаљ Дреш и Миклош Лукач,
Музичка академија УГД - Штип за потребите на УГД ФМ и УГД
телевизија, во соработка со Балаши институт и леторат по унгарски
јазик – Скопје, 11.11.2015.

Годишен извештај

Проф.д-р Илчо Јованов
Други активности:
–– Член на Советот на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“Скопје.
–– Член на Собранието на Здружението за заштита на авторски музички
права ЗАМП.
–– Член на Комисијата за уписи на музичката академија.
Асс.д-р Ленче Насев
–– Насев, Ленче (2016), Педагошка делатност македонских
композитора Сотира Голабовског и Благоја Цанева, Факултет
музичке уметности, Београд (докторска дисертација)
–– 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 2016/2017 на Музичка академија
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
–– Почесен член на фондацијата „Томислав Зографски“, за афирмација
на творештвото на композиторот Томислав Зографски и поттикнувач
на развојот на музичката култура во Р. Македонија, 9 мај 2016. г.
Учество на конференции:
–– Насев, Ленче (2016), Улогатана на современиот наставник
во наставата по музичко образование, НАУЧНО-СТРУЧНА
ТРИБИНА на тема: „ПРЕДИЗВИЦИТЕ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ
НА УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЈА“ 7.10.2016, Факултет за
образовни науки, УГД- Штип.
–– Насев, Ленче (2016), Музичката форма во фолклорната, црковната
и професионалната традиција, Струшка музичка есен, Музичкoнаучна манифестација „СТРУШКА МУЗИЧКА ЕСЕН“, 2-4
септември 2016.
–– Nasev, Lence (2015), Pedagogical orientation in textbook literature for
singing by notation from Stefan Gajdov, X međunarodni naučni skup
Srpski jezik, književnost, umetnost, Kragujevac, 23-25 oktovmri 2015.
–– Насев Ленче (2015), Застапеноста на фолклорот во учебниците по
музичко образование во одделенската настава, Меѓународен научен
собир „Теорија и емпирија, Институционализирана фолклористика
и етнологија во Македонија и на Балканот“, организиран од страна
на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, 20-21
ноември 2015.
Проф.м-р Сашо Поповски
Други активности
–– Завршен концерт на студентите на џез одделот при МА, под
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менторство на м-р Антонијо Китановски, м-р Георги Мицанов и м-р
Сашо Поповски – јуни 2016 г.
–– Пезентација – Авант – гард и фри Џез во соработка со Американско
катче Штип – април 2016 г.
–– Селектор на артисти за интернационален Џез и блуз фестивал
Кикинда – Р.Србија – ноември 2015 г.
https://eprints.ugd.edu.mk/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView
&eprintid=14495
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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Вовед
Извештајот за едногодишната работа на Економскиот факултет Штип не само што ја отсликува состојбата од октомври 2015 до септември
2016 година, туку и упатува на континуирано следење на сегашните и идни
активности.
На Економскиот факултет, од неколку вработени во почетокот на
првата учебна 2007/2008 година, денес работи голем број на наставен,
административен 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 надградување на наставната содржина и примена на современи
методи и техники во образованието, подигање на квалитетот на
научноистражувачката база, како и меѓународно позиционирање на
Факултетот преку објавување на трудови, настапи на научни конференции
и учество во проекти, 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 ја спроведува преку студиите на: прв,
втор и трет циклус студии, со своите моментални студиски програми,
преку нивно постојана ревизија и подобрување, како и креирање на нови
студиски програми во согласност со барањата.
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Визијата на Факултетот ќе биде подигнување на неговиот рејтинг
со реализирање на квалитетни наставни, едукативни и научни активности
преку програми со високи перформанси во согласност со дејноста на
високото образование. Притоа 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 надградувани и дополнувани. Меѓу нив се следниве:
1. Развој на Факултетот во целина, базиран врз основа на осознавање
на слабите и јаките страни, можностите и опасностите, со цел
непречено извршување на мисијата и остварување на визијата и
целите на Факултетот.
2. Посветеност кон работата.
3. Посветеност кон студентите и квалитетот на нивното
образование, преку следење на квалитетот на образовниот процес,
како и потребите и очекувањата на студентите;
4. Местото и улогата на наставниците и нивното постојано
усовршување на нивните вештини, преку подобрување и зајакнување
на едукативните и научноистражувачки активности.
5. Нагласување на потребата и барање за вработување на
соработници (асистенти-докторанди).
6. Воведување на современи содржини и начини на студирање.
7. Зголемување на ефикасноста на административниот 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 наставниот,
соработничкиот 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
опкружување.
12. Унапредување на соработката со локалните заедници,
претпријатијата и институциите, особено во подрачјата на
делување на универзитетот во Републиката.
13. Развивање на дебати, трибини, научни конференции од интерен
(внатре во Факултетот со наставничкиот, соработничкиот и
студенскиот кадар) и поширок карактер (со учество на надворешни
лица, меѓународни конференции и сл.).
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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 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 наставнички 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 неспоменати 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 високообразовна
научноистражувачка установа, која сѐ уште ферментира. Во тој поглед се
изразуваат следниве:
–– Недоволен број на наставнички кадар, пред сѐ 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 одзивот за упис на нови студенти.
–– Немање на соработници (асистенти-докторанди).
Овие и другите неспомнати слаби страни треба да се намалат, односно
да се елиминираат, а со тоа слабостите да се претвораат во јаки страни.
Во тој поглед моите барања ке 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 Минстерството 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 технологиja:
–– Користење на придобивките на сѐ посовремените информатички
технологии во системот на управување со Универзитетот, наставниот
процес и административните задолженија.
–– Понатамошно развививање 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 задолжително 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
Универзитет преку организирање на поголем број работилници и
семинари заедно со единиците на локалната власт и со приватниот
сектор.
–– 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 наставнички 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
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
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студирање е доста голем.
За поефикасно решавање на овие проблеми уште на првите седници
на ННС ќе биде иницирано 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: 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 менаџмент и
• 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 2015/2016 година Економскиот факултет согласно
со објавениот Конкурс за упис на нови студенти запиша студенти на
двете дисперзирани студии во Струмица и во Скопје, како и во седиштето
на Факултетот во Штип. 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.
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
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знаењето на студентите. Покрај колоквиумите и завршниот испит
во текот на одвивањето на наставничкиот 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 оцена. На тој начин студентите беа постојано во
мобилна ангажирана состојба.
Структура
На Економскиот факултет се вработени вкупно 16 наставници од
кои: три редовни професори, четири вонредни професори и девет доценти,
технички секретар, секретар на Факултетот и економ.
Економскиот факултет е високообразовна единица при Универзитетот
„Гоце Делчев” во Штип.
На Факултетот се формирани и дејствуваат следниве органи на
управување и раководење:
• Наставно-научен совет;
• Деканатска управа;
• Декан;
• Катедри.
Наставно-научен совет
Наставно-научниот совет го сочинуваат наставниците во редовен
работен однос - вкупно 16 и по еден претставник од соработничкиот
кадар и од студентите. Во наведениот период Наставно-научниот 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
Ред.
број

Презиме и име

1

Мицески Трајко

2
3
4
5

15
16
17
18

Фотов Ристо
Темјановски Ристе
Николоски Круме
Еленица Софијанова
Трајковска Горгиева
Оливера
Димитрова Јанка
Давчев Љупчо
Габер Стеван
Груевски Илија
Јованов Марјанова
Тамара
Гогова Самоников
Марија
Лазаров Дарко
Митева Кацарски
Емилија
Колева Благица
Веселинова Елена
Андова Габриела
Ефтимов Игор

19

Талевски Антонио

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Звање
редовен професор

Во редовен Со
работен
договор за
однос
ангажирање
да
/

редовен професор
редовен професор
вонреден професор
вонреден професор
вонреден професор

да
да
да
да
да

/
/
/
/
/

вонреден професор
доцент
доцент
доцент
доцент

да
да
да
да
да

/
/
/
/
/

доцент

да

/

доцент
доцент

да
да

/
/

доцент
Доцент
технички секретар
секретар
референт за
студентски
прашања

да
да
да
да
да

/
/
/
/
/

Катедри
Катедра за економија – раководител доц. д-р Дарко Лазаров
Катедрата за економија при Економскиот факултет на Универзитетот
„Гоце Делчев” - Штип во состав доц. д-р Дарко Лазаров, доц. д-р Емилија
Митева Кацарски, проф. д-р Ристе Темјановски и проф. д-р Круме
Николовски во текот на 2016 година имаше исклучително плодна работа.
Имено, Катедрата за економија за првпат изготви елаборат за нова студиска
насока на прв и втор циклус на студии по бизнис економија приспособена
според Државниот универзитет Аризона - САД, која програма е во процес
на акредитација од страна на Одборот за акредитација.
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Дополнително, во рамките на можноста за гостување на стручни
лица од бизнисот и институциите беа организирани неколку предавања
со реномирани гости-предавачи. Имено, во рамките на предметот
Микроекономија на кампусот во Струмица гостување в.д. директорот на
канцеларијата на Светска банка во Скопје, г. Горан Тинич, и економистот
д-р Бојан Шимбов.
Катедрата eкономија во рамките на истата можност на предавањата
по предметот Макроекономија на кампусот во Штип организираше
гостување на вицегувернерката на НБРМ г-ѓа Анита Бежовска и
директорот на Центарот за макроекономски истражувања на НБРМ,
г-ѓата Ана Митровска. Во рамките на истиот настан, свои излагање имаше
гостин предавач од Универистетот Јауме 1 во Шпанија, г. Марко Петрович.
Катедрата eкономија, исто така, беше главен коорганизатор на
обука од областа на Макроекономија која беше одржана во просториите
на НБРМ, а поддржана и финансирана од Институтот ЦЕРГЕ - Република
Чешка и Универзитетот Јауме 1 - Шпанија. На курсот учествуваа
професори од неколку државни uниверзитети во земјава, луѓе од НБРМ,
МАНУ и Министерството за финансии.
Во рамките на научниот проект финансиран од Универизтетот „Гоце
Делчев”, неколку членови на Катедрата за економија имаа успешни
настапи на силни меѓународни конференции во Полска, Германија и
Србија, каде што презентираат дел од своите истражувања добиени од
самиот проект.
Во програмата за работа на Катедра за економија за следната 2017
година се предвидени повеќе активности кои се однесуваат на апликација
на домашни и меѓународни проекти, гостувања на предавачи во текот на
реализација на предавањата и учество на меѓународни конференции.
Катедра за сметководство и контрола – раководител доц. д-р
Оливера Трајковска-Ѓоргиева
Катедрата за сметководство, финансии и ревизија на Економскиот
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип во состав: проф.
д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска, проф. д-р Јанка Димитрова и доц.
д-р Благица Колева, во текот на 2016 година изготви елаборати за нови
студиски програми за прв и втор циклус на студии, под истоимениот
наслов, кои се компатибилна со програмите на неколку водечки европски
и светски универзитети, како и програмите на признати професионални
асоцијации од областа на сметководството и ревизијата. Програмите
(за двата циклуси) се во процес на акредитација од страна на Одборот за
акредитација на Република Македонија.
Професорите од катедрата се потрудија да во наставната литература
за студентите, посебно од вториот циклус на студии, внесат практични
материјали кои ќе им помогнат да ги совладаат различните наставни
дисциплини од областа на сметководството, ревизијата и анализата на
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финансиските извештаи, но и да им претставуваат основа и помош во
понатамошните усовршувања и стекнување на лиценци за овластени
сметководители, ревизори, проценители и сл.
Во декември 2015 година, професорите од Катедрата земаа активно
учество на “World Bank Report on Macedonian Accounting and Auditing
Dissemination Event” во Скопје, на кој настан владини претставници,
претставници на академската и бизнис заедницата, како и останати
претставници на сметководствената и ревизорската професија, а во
организација на Светска банка (CFRR - Center for Financial Reporting
Reform) и Министерството за финансии на Република Македонија,
дискутираа за заклучоците и препораките објавени во последниот
Извештај за примена на сметководствените и ревизорски стандарди и
принципи во Република Македонија, со цел зајакнување на квалитетот на
корпоративното финансиско известување, кое ќе овозможи подобрување
на бизнис климата во земјата и усогласување со европските регулативи и
барања.
Во рамки на научноистражувачкиот проект „Влијание на
квалитетното финансиско известување и корпоративно управување
врз ефикасноста на инвестициите и пазарот на капитал во Република
Македонија”, финансиран од Универизтетот „Гоце Делчев”, членовите на
Катедрата во соработка со професори од останатите катедри, изработија
и објавија неколку научни трудови во реномирани меѓународни списанија,
од кои дел беа и презентирани на истакнати меѓународни конференции.
Во програмата за работа на Катедрата за сметководство, финансии и
ревизија за следната 2017 година се предвидени повеќе активности, кои
се однесуваат на: подготовка на апликација за нов научноистражувачки
проект, со можност за финансирање од УГД; интензивирање на
соработката со професионалните сметководствени и ревизорски
институции и асоцијации во земјата; збогатување на предавањата со
присуство на предавачи од наведената професија; учество на национални
и меѓународни конференции, симпозиуми и сл.
Катедра за финансии - раководител доц. д-р Марија ГоговаСамоников
Катедрата за финансии на Економскиот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев” – Штип во состав: доц. д-р Марија Гогова-Самоников
(раководител), проф. д-р Ристо Фотов, доц. д-р Стеван Габер, доц. д-р
Илија Груевски и доц. д-р Љупчо Давчев, во текот на 2016 година изготви
елаборати за нови студиски програми за прв и втор циклус студии.
Студиските програми се насловени Финансии. Овие студиски програми
се компатибилни со програмите на неколку водечки европски и светски
универзитети, како и програмите на признати професионални асоцијации
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од областа на финансиите (банкарството, монетарните, јавните и
корпоративните финансии). Програмите (за двата циклуси) се во процес
на акредитација од страна на Одборот за акредитација на Република
Македонија.
Професорите од Катедрата во наставната литература за студентите
вклучија практични материјали кои ќе им помогнат да ги совладаат
различните наставни дисциплини од областа на финансиите. Истата
библиографска структура на програмите ќе им претставува основа и
помош во понатамошните усовршувања и стекнување на лиценци за
овластени активности од пракса кои би претставувале значајна предност
при влегувањето на пазарот на трудот.
Професорите од Катедрата за финансии во текот на 2016 година
земаа значајни учества на семинари, конференции, работилници. Дел
од нив во наставата вклучија и експерти од земјава и од странство кои
значајно го зголемуваат квалитетот на процесот на предавања.
Членовите на Катедрата за финансии во рамки на научноистражувачки
проекти финанисирани од Универизтетот „Гоце Делчев”, заедно во
соработка со професори од останатите катедри, изработија и објавија
неколку научни трудови во реномирани меѓународни списанија, од кои дел
беа и презентирани на истакнати меѓународни конференции.
Во програмата за работа на Катедрата за финансии за следната 2017
година се предвидени повеќе активности кои се однесуваат на: подготовки
за апликација на нови научноистражувачки проекти; интензивирање на
соработката со професионалните финансиски институции во земјата;
интензивирање на соработката со стручни кадри од финансиски
институции во земјата; збогатување на предавањата со присуство на
предавачи од наведената професија; учество на национални и меѓународни
конференции, симпозиуми и сл.
Катедра за менаџмент – раководител доц. д-р Елена Веселинова
Катедрата за менаџмент на Економскиот факултет при Универзитетот
„Гоце Делчев” – Штип во состав: проф. д-р Трајко Мицески, проф.
д-р Еленица Софијанова, доц. д-р Елена Веселинова и доц. д-р Тамара
Јованов-Марјанова во текот на 2016 година изготви елаборати за нови
студиски програми за прв и втор циклус студии, под наслов Менаџмент и
претприемништво и МБА - менаџмент, респективно, кои се компатибилни
со програмите на неколку водечки европски и светски универзитети.
Програмите (за двата циклуси) се во процес на акредитација од страна на
Одборот за акредитација на Република Македонија.
Професорите од Катедрата во наставната литература за студентите
вклучија практични материјали кои ќе им помогнат да ги совладаат
различните наставни дисциплини од областа на менаџментот. Истата
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библиографска структура на програмите ќе им претставува основа и
помош во понатамошните усовршувања и стекнување знаење за во пракса,
кои би претставувале значајна предност при влегувањето на пазарот на
трудот.
Професорите од Катедрата за менаџмент во текот на 2016 година
земаа значајни учества на семинари, конференции, работилници. Дел
од нив во наставата вклучија и експерти од земјава и од странство кои
значајно го зголемуваат квалитетот на процесот на предавања. Беа
реализирани предавања од визитинг професори од Словенија, Србија,
Босна и Херцеговина и Турција, во рамките на Еразмус програмите,
како и во рамките на меѓусебните договори за соработка со соодветните
државни универзитети и професионални асоцијации од претходно
споменатите земји, иницирани пред сѐ од страна на Економскиот факулет
при Универзитетот „Гоце Делчев“.
Катедрата за менаџмент беше иницијатор и реализатор на првата
трибина на Економски факултет – „Менаџмент на себеразвојот и развојот
на Економски факултет“, на која земаа учество како наставничкиот кадар,
така и дел од студентите на Факултетот. Резултат од оваа трибина беше
сумираната SWOT анализа за идниот развој на Економски факултет.
Катедрата за менаџмент, во соработка со членовите од другите
катедри, ја организираше Шестата меѓународна конференција на тема
„Евроазискиот простор – регионални организации, стратегии и решенија“,
во соработка со државниот Омски универзитет во Русија. Зборникот
од конференцијата е сведок за плодниот придонес на сите учесници во
конференцијата.
Членовите на Катедрата за менаџмент во рамки на научноистражувачки
проекти, финанисирани од Универизтетот „Гоце Делчев”, заедно во
соработка со професори од останатите катедри, изработија и објавија
неколку научни трудови во реномирани меѓународни списанија, од кои дел
беа и презентирани на истакнати меѓународни конференции.
Во програмата за работа на Катедрата за менаџмент за следната 2017
година се предвидени повеќе активности, кои се однесуваат на: подготовки
за апликација на нови научноистражувачки проекти; интензивирање
на соработката со стопанските субјеки во земјава; интензивирање на
соработката со стручни кадри од стопанството и стопанските асоцијации
во земјава; збогатување на предавањата со присуство на предавачи од
наведената професија; учество на национални и меѓународни конференции,
симпозиуми и сл.
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СТУДЕНИТЕ
Табеларен приказ на резултати и среден успех од испитите
Октомвриска (дополнителна) сесија, 2014

Вкупно
пријавени
244
%

ОЦЕНКА

5

6

7

65
104
35
26,64 42,62 14,34

8

23
9,43

9

12
4,92

5
2,05

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
179
73,36

10
2
0,74

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
153
56,88

10
150
11,29

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
952
71,63

10
100
5,30

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
1068
56,57

10
6
1,01

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
339
56,88

10
143
11,35

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
994
78,89
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Декемвриска (дополнителна) сесија, 2014

Вкупно
пријавени
269
%

ОЦЕНКА

5
6
116
115
43,12 42,75

7
23
8,55

8
11
4,09

Февруарска прва сесија, 2015

Вкупно
пријавени
1329
%

9
2
0,74

ОЦЕНКА

5
6
7
8
9
377
268
209
182
143
28,37 20,17 15,73 13,69 10,76

Февруарска втора сесија, 2015

Вкупно
пријавени
1888
%

ОЦЕНКА

5
6
7
8
820
364
230
210
43,43 19,28 12,18 11,12

9
164
8,69

Априлска (дополнителна) испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
596
%

ОЦЕНКА

5
6
7
257
216
71
43,12 36,24 11,91

8
32
5,37

Јунска прва испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
1260
%
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9
14
2,35

ОЦЕНКА

5
6
7
8
9
266
294
211
171
175
21,11 23,33 16,75 13,57 13,89
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Јунска втора испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
2069
%

ОЦЕНКА

5
6
7
8
815
480
263
216
39,39 23,20 12,71 10,44

9
162
7,83

Августовска испитна сесија, 2015

Вкупно
пријавени
875
%

10
133
6,43

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
1254
60,61

10
10
1,14

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
435
49,71

10
5
0,73

Не се
јавиле на
испитот
0
0,00

Го
положиле
испитот
388
56,56

ОЦЕНКА

5
6
440
302
50,29 34,51

7
77
8,80

8
32
3,66

9
14
1,60

Септемвриска (дополнителна) сесија, 2015

Вкупно
пријавени
686
%

ОЦЕНКА

5
6
298
299
43,44 43,59

7
46
6,71

8
24
3,50

9
14
2,04

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.
Просторни услови
Дејноста на Економскиот факултет -Штип се врши во задоволителни
просторни услови. Поседува две предавални со по 120 седишта. Две
предавални со 90 седишта, една предавална со вкупно 60 седишта и 3
предавални со 45 седишта.
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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 држење на 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.
Научноистражувачка работа (проекти)
Во периодот ктомври 2015-ктомври 2016 г. на Економскиот
факултет беа во тек научноистражувачките проекти кои почнаа во 2014
и 2015 година. Изведувањето на овие проекти во кои е вклучен целиот
професорски кадар се одвиваше според зацртаните планови и се очекува
во текот на наредната година голем дел од нив да бидат комплетирани.
Активност на Наставно-научниот совет при Економскиот
факултет-Штип
Во периодот од октомври 2015 - септември 2016 г. на Економскиот
факултет се одржаа 20 (106-125) седници на Наставно-научниот совет на
Економски факултет со кои се регулираат одделни односи во секојдневното
функционирање на наставно-научната дејност на Економскиот факултет.
Беа одржани следниве седници и донесени следниве одлуки:
––
––
––
––
––
––
––
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106. седница
Усвојување на записник од 105-та седница на ННС.
Одлука за покриеност на настава на трет циклус на студии на
Економски факултет учебна 2015/2016 година.
Одлука за формирање на Комисија за разгледување на барања од
студенти.
Одлука за дефинирање на членови во Комисијата за признавање на
испити.
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Фросина Николиќ.
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Роберт Трајковски.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Социјалното претприемништво и придобивките во
економскиот развој“ од кандидатот Симона Нушкова.

Годишен извештај

–– Одлука за верификување на раководители на катедри на Економски
факултет.
–– Одлука за согласност за ангажирање на проф. д-р Трајко Мицески на
Институт за тутун при Универзитет „Св. Климент Охридски“.
–– Одлука за дефинирање на членови на дисциплинска комисија.
–– Одлука за диференцијални испити за докторски студии на Економски
факултет.
–– Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Марина Панева.
–– Барања од студенти.
107. седница
–– Усвојување на записник од 106-та седница на ННС.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната област Економика на сообраќај.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната област Сметководство и финансии.
–– Одлука за корекција на покриеност на втор циклус на студии во
однос на изборните предмети.
–– Одлука за усвојување на годишен план за издавачка дејност за
2016 година.
–– Одлука за усвојување на годишен извештај за работата на
Економски факултет за 2014/2015.
–– Одлука за усвојување на дополнета ранг-листа на запишани
студенти на втор циклус на студии и донесување на поединечни
одлуки.
–– Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов „Извори
на финансирање на раст и развој на мали и средни претпријатија“ од
кандидатот Евгенија Маџова.
–– Одлука за прифаќање на тема на магистерски труд со наслов
„Моралниот хазард како една од причините за финансиската криза
од 2007“ од кандидатот Роберт Аџипетров.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Обратните средства во функција на
одржување на производството“ од кандидатот Наташа Крстовска.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Придонесот на знаењето и искуството
на менаџерот во формирање на стратегија за развој на организацијата“
од кандидатот Соња Златкова.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Лидерот како основен фактор за
извршување на стратегија на претпријатието“ од кандидатот Татјана
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––
––
––
––
––
––
––

Макаренкова.
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
Татјана Теохарева Монева.
Одлука за формирање на комисија за оценка на магистерски труд на
Ивана Ивановска Рунтева.
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за
одбрана на магистерски труд од кандидатот Наташа Стојанова.
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за
одбрана на магистерски труд од кандидатот Бобан Трајковски.
Одлука за усвојување на рецензија објавена во Билтен од д-р Марија
Гогова Самоников.
Одлука за усвојување на рецензија објавена во Билтен од д-р Ристо
Фотов.
Барања од студенти.

108. седница
–– Усвојување на записник од 107-та седница на ННС.
–– Одлука за одобрување на денови за отсуство од работа за
истражување во врска со универзитетски проект од д-р Марија
Гогова Самоников и д-р Илија Груевски.
–– Одлука за одобрување на денови за отсуство од работа за научно
усовршување од д-р Оливера Трајковска-Ѓоргиева и д-р Благица
Колева.
–– Одлука за утврдување на рецензенти за оценка на учебник и практикум
од д-р Круме Николоски и м-р Влатко Пачешкоски.
–– Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Обука
на човечки ресурси со посебен осврт на административни
службеници“ од кандидатот Даниел Гелевски.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Статистички приод кон очекуваното траење
на животот и идентификација на фактори на влијание“ од
кандидатот Невена Солевска.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Систем на поддршка на разбојот на мали и средни
претпријатија“ од кандидатот Горица Фотова.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана 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.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд од Билјана Димовска.
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–– Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за Ивана Ивановска Рунтева.
–– Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за Наташа Крстовска.
–– Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за Соња Златкова.
–– Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за Татјана Теохарева Монева.
–– Одлука за усвојување на рецензија објавена во билтен од д-р Јанка
Димитрова.
–– Одлука за преземање на предмети за студиската програма Финансиски
менаџмент – Штип 2008/2009.
–– Барања од студенти.
109. седница
–– Усвојување на записник од 108-та седница на ННС.
–– Утврдување на кандидати пријавени на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Економика на
сообраќај.
–– Формирање на Рецензентска комисија за изработка на реферат за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
Економика на сообраќај.
–– Утврдување на кандидати пријавени на конкурс за избор на еден
наставник во сите звања за наставно-научната област Финансии и
Сметководство.
–– Формирање на Рецензентска комисија за изработка на реферат за
избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната област
Финансии и Сметководство.
–– Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд на кандидатот Татјана Макаренкова.
–– Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд на кандидатот Невена Солевска.
–– Одлука за промена на еден член на комисија за оцена и одбрана на
магистерски труд од кандидатот Горица Фотова.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на наставници во
насловно звање доцент за наставно-научната област: Финансии 50326
и Друго 50329. Демографски модели и методи 50201 Просторна
економија и екологија 50310. Трговско право 50823.
–– Предлог одлука за визитинг професори.
Барања од студенти.
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110. седница
–– Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд на кандидатот Горица Фотова.
111. седница
–– Усвојување на записници од 109-та и 110-та седница на ННС.
–– Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Економика на сообраќај.
–– Одлука за избор на еден наставник во сите звања за наставно-научната
област Финансии и Сметководство.
–– Одлука за утврдување на кандидати пријавени на конкурс.
–– Одлука за формирање на комисија за изработка на реферат за избор
на еден наставник во насловно звање доцент за наставно-научната
област Просторна економија и екологија.
–– Одлука за формирање на комисија за изработка на реферат за избор
на еден наставник во насловно звање доцент за наставно-научната
област Демографија и демографски модели.
–– Одлука за промена на членови во Одбор за соработка и доверба со
јавноста на Економски факултет.
–– Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Развивање на организациската култура врз принципите
на деловна етика, со осврт во здравствените организациски
субјекти“ од кандидатот Катерина Буковалова.
–– Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Препознавање на менаџерите – мобери и нивните
перфидни игри“ од кандидатот Адријана Здравкова.
–– Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Иновации базирани на знаење и нивниот придонес во
малите претпријатија во Република Македонија“ од кандидатот
Даниела Ташкова.
–– Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Деловен информационен систем за управување со
потрошувачите – посебен осврт кон задоволство на потрошувачите
на топлинска енергија“ од кандидатот Ордан Темелковски.
–– Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд на кандидатот Душанка Горгиева.
–– Одлука за корекција на покриеноста на настава на Економски
факултет за учебната 2015/2016 година.
–– Одлука за формирање на комисија за изготвување на план за
претставување на Факултетот.
–– Одлука за формирање на комисија за изработка на годишниот план
на Економски факултет.
–– Барања од студенти.
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112. седница
Усвојување на записникот од 111-та седница на ННС.
Усвојување на табелата за ФРВ за 2015 година.
Усвојување на извештај и закажување на дата за одбрана на
магистерски труд на кандидатот Билјана Димовска.
Формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски труд
со наслов „Дизајнирање и институционирање на организациска
структура и култура“ од кандидатот Ивица Костадинов.
Формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски труд со
наслов „Ревизорски тестови“ од кандидатот Драгица Мицовска.
Прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со наслов
„Имплементација на електронското банкарство, негови
предности и недостатоци во банкарскиот систем“ од кандидатот
Маја Лешова.
Прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со наслов
„Консолидација на финансиски извештаи – основи, постапки и
нормативи“ од кандидатот Јагода Георгиева
Барања од студенти.

113. седница
–– Усвојување на записникот од 112-та седница на ННС.
–– Формирање на заменска комисија за проверка на студентско досие за
насоките на дисперзијата во Кочани.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Монетарната политика на таргетирање на
девизниот курс на денарот во Развојот на РМ“ од кандидатот
Сања Панова.
–– Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Претприемнички менаџмент и финансирање на
мали претпријатија“ од кандидатот Катица Николова.
–– Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Депозитите
како финансиски инструмент и извор на средства за банкарски
пласмани“ од кандидатот Емилија Заева Костова.
–– Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Долгорочни
извори на финансирање на фирми“ од кандидатот Спасова
Даниела.
–– Одлука за пријава на тема на магистерски труд од кандидатот
Стефан Василев.
–– Одлука за пријава на тема на магистерски труд од кандидатот
Даница Стојанова.
–– Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов
„Одговорноста на ревизорите за спречување и откривање
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на измами во финансиските извештаи, со посебен осврт на
форензичната ревизија и анализа на можните модели на
форензичната ревизија во Република Македонија“ од кандидатот
Аница Шорова.
–– Одлука за формирање на комисија за изготвување на елаборати за
студиски програми.
–– Одлука за избор на рецензенти за изготвување на рецензија на
учебник од д-р Круме Николоски и м-р Влатко Пачешкоски.
–– Барања од студенти.
––
––
––
––
––
––
––

––
––
––
––

114. седница
Усвојување на записникот од 113-та седница на ННС.
Одлука за број на студенти за упис на прв циклус на студии на
Економски факултет.
Одлука за број на студенти за упис на втор циклус на студии на
Економски факултет.
Одлука за формирање на комисија за самоевалуација на Економски
факултет.
Одлука за предлог изборни универзитетски предмети од Економски
факултет.
Одлука за листа на членови на ННС за летен семестар 2015/2016.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Сметководствен третман на користите за вработените, со
осврт на МСС 19 и неговата примена во Р. Македонија“ од кандидатот
Гордана Анѓелковска.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Улогата на менаџментот во меѓународната трговија“ од
кандидатот Мила Ефремова.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Кредитниот и ризикот на ликвидност кај деловното
банкарство“ од кандидатот Здравка Стојановска.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за оценка на
монографија со наслов „Економско географски процеси и промени
во светот и Република Македонија“ од д-р Ристе Темјановски.
Барања од студенти.

115. седница
–– Усвојување на записникот од 114-та седница на ННС.
–– Одлука за усвојување на елаборати за студиските програми на
Економски факултет.
–– Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Креирање и имплементирање на менаџмент стратегија во
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––
––
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––

––
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здравствена установа со фокус на влијание на одделот ИВФ во ПЗУ
Ремедика“ од кандидатот Сребра Иљовска.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Европскиот регионален развоен фонд како кохезивен
фактор“ од кандидатот Силвана Гавриловска.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Управување со капиталот во банкарскиот сектор во
Македонија“ од кандидатот Христина Накова.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Деловно комуницирање и преговарање во организациските
субјекти“ од кандидатот Дарко Костов.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Влијанието на промените во организациската култура
и структура врз успешноста на организациите од фармацевтската
дејност“ од кандидатот Марјан Ѓуриќ.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Планирањето и креирањето на менаџмент – стратегии
во организационите субјекти (со посебен осврт на текстилната
дејност во Штип)“ од кандидатот Деспина Бојчева.
Одлука за усвојување на Рецензија и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Сања Панова.
Одлука за усвојување на Рецензија и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Ивица Костадинов.
Барања од студенти.

116. седница
–– Одлуки за ангажирање на професори на Економски факултет
во предложените елаборати за студиски програми до комисија за
акредитација.
–– Одлуки за остуство на доц. д-р Љупчо Давчев и доц. д-р Тамара
Јованов Марјанова поради учество на работилница во склоп на
Универзитетскиот проект „Жени претприемачи“.
––
––
––
––

117. седница
Усвојување на записниците од 115-та и 116-та седница на ННС.
Одлука за повторно формирање на комисија за изработка на реферат
за избор на еден наставник во насловно звање доцент за наставнонаучната област Просторна економија и екологија.
Одлука за повторно формирање на комисија за изработка на реферат
за избор на еден наставник во насловно звање доцент за наставнонаучната област Демографија и демографски модели.
Одлука за формирање на комисија (работно тело) за разгледување
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и оценка на пријавите на теми за изработка магистерски трудови на
Економски факултет.
Одлука за формирање на комисија за упис на студенти на прв циклус
на студии за учебната 2016/2017.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Перењето пари, нивното влијание врз
националните економски перформанси и преземање на неопходните
мерки за превенција, со посебен осврт на Република Македонија“ од
кандидатот Давид Тоневски.
Одлука за пријава на тема на магистерски труд со наслов „Данокот на
додадена вредност – значење, сметководствен третман и компаративна
анализа на даночните системи на Република Македонија и земјите од
Европската Унија“ од кандидатот Слаѓана Костадинова.
Одлука за усвојување на рецензија на магистерски труд и закажување
на датум за Одбрана на кандидатот Деспина Бојчева.
Одлука за усвојување на рецензија на магистерски труд и закажување
на датум за Одбрана на кандидатот Марјан Ѓуриќ.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Правилно управување со конфликти како фактор за
одржување и унапредување на организациската структура“ од
кандидатот Верица Митева.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Улогите на менаџментот во унапредување на работењето на
финансиските институции“ од кандидатот Марија Михајлова.
Одлука за ангажирање на доц. д-р Зоран Трифунов за предметот
Финансиска и актуарска математика на насоката БФО – Кочани.
Барања од студенти.

118. седница
–– Усвојување на записникот од 117-та седница на ННС.
–– Одлука за покриеност на настава за учебната 2016/2017 година за прв
циклус на студии.
–– Одлука за покриеност на настава за учебната 2016/2017 година за
втор циклус на студии.
–– Одлука за усвојување на рецензија и закажување на дата на одбрана
на магистерски труд на кандидатот Катица Николова.
–– Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Менаџмент активности на банката во градење на стратегија
за справување со пројавена финансиска криза“ од кандидатот Илија
Гошев.
–– Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Примена на комуникациските вештини и информатичките
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комуникациски технологии во развивањето на успешен бизнис“ од
кандидатот Анета Десковски.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Анализа на кредитната политика и ризици во банкарското
работење во РМ“ од кандидатот Богданка Боева.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Моралниот хазард како една од причините за
финансиската криза од 2007“ од кандидатот Роберт Аџипетров.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Извори на финансирање на малиот бизнис со посебен
осврт на македонската практика“ од студентот Кристина Паскова.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Сметководствен третман на користите на вработените
со осврт на МСС-19 и негова примена во Р. Македонија“ од кандидатот
Гордана Анѓелковска.
Одлука за усвојување на рацензија на ракопис објавена во билтен од
д-р Ристе Темјановски.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за оценка на ракопис
со наслов „Хартии од вредност“ од д-р Јанка Димитрова и д-р
Зоран Колев.
Одлука за формирање на рецензентска комисија за оценка на ракопис
со наслов „Тргување со хартии од вредност – практикум“ од д-р
Јанка Димитрова и д-р Зоран Колев.
Одлука за отсуство поради учество на конференција од д-р Еленица
Софијанова, д-р Љупчо Давчев, д-р Тамара Јованов-Марјанова.
Одлука за давање согласност за издавање на книга од страна на
Универзитетот „Гоце Делчев“ од страна на авторот Пане Кукушев.
Барања од студенти.

119. седница
–– Одлука за отсуство од доц. д-р Марија Гогова-Самоников.
–– Одлука за отсуство до доц. д-р Елена Веселинова.
––
––
––
––

120. седница
Усвојување на записниците од 118. и 119. седница.
Одлука за усвојување на елаборати за втор циклус студии.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Анализа на кредитната способност на компаниите“ од
кандидатот Анита Даева.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Извештај за готовински текови – значења, подготовка и
анализа“ од кандидатот Катерина Димитровска.
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–– Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Менаџирање со ризикот во деловните банки со фокус на
кредитниот ризик“ од кандидатот Горан Димов.
–– Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Управување со кредитниот ризик во банкарскиот сектор“ од
кандидатот Љупчо Аврамов.
–– Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Гордана Анѓелковска.
–– Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Роберт Аџипетров.
–– Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Давид Тоневски.
–– Одлука за формирање на комисија за одбрана и оценка на магистерски
труд од кандидатот Срџан Руждиќ.
–– Одлука за формирање на комисија за одбрана и оценка на магистерски
труд од кандидатот Маја Лешева.
–– Одлука за формирање на комисија за одбрана и оценка на магистерски
труд од кандидатот Наталија Стоимилова
–– Одлука за формирање на комисија за одбрана и оценка на магистерски
труд од кандидатот Александра Наќевска.
–– Барања од студенти.
121. седница
–– Усвојување на записникот од 120-та седница на ННС.
–– Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Маја Лешева.
–– Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Срџан Руждиќ.
–– Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Кристина Паскова.
–– Одлука за формирање на комисија за одбрана и оценка на магистерски
труд од кандидатот Богданка Боева.
–– Барања од студенти.
122. седница
–– Усвојување на записници од 120-та и 121-та седница на ННС.
–– Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд од кандидатот Богданка Боева.
–– Одлука за отсуство на д-р Дарко Лазаров.
–– Одлука за формирање на рецензентска комисија за оценка на ракопис
од д-р Дарко Лазаров и д-р Митко Кочовски.
–– Одлука за усвојување на рецензии објавени во билтен за книга и
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практикум од д-р Јанка Димитрова и д-р Зоран Колев.
Одлука за усвојување на рецензии за монографии објавени во билтен
од д-р Круме Николоски.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Развивање на организациската култура
врз принципите на деловна етика, со посебен осврт во здравствените
организациски субјект“ од кандидатот Катерина Буковалова.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Утврдување на ревизорскиот ризик основа за утврдување на
материјалноста и обезбедување на ревизорски доказ“ од кандидатот
Александра Петровска.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со наслов
„Примена на финансиската анализа во оценка на профитабилноста на
компаниите, со посебен осврт на профитабилноста на корпоративниот
сектор во Република Македонија од кандидатот Верица Динчева
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Акционерскиот капитал извор на долгорочно финансирање
на фирми“ од кандидатот Емилија Божинова Манојлова .
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Управување со работниот капитал на компаниите“ од
кандидатот Слаѓана Костадинова .
Одлука за оправданост на деновите кои не се опфатени со годишниот
одмор на наставниците во периодот од 1.7.2016 до 1.9.2016 г.
Одлука за промена на Одлуката за комисии за прием на документи
при упис на студенти за учебната 2016/2017 година за прв циклус на
студии.
Одлука за дополнување на Одлуката за ангажирање на стручњак од
праксата.
Одлука за Определување на професори кои ќе одржуваат настава на
втор циклус на студии на новите студиски програми на Економски
факултет.
Одлука за предвидување на број на студенти кои ќе се запишуваат на
втор циклус на студии на студиските програми кои се во процес на
акредитација.
Барања од студенти.

123. седница
–– Усвојување на записникот од 122-та седница на ННС.
–– Одлука за отсуство на д-р Дарко Лазаров.
–– Одлука за отсуство на д-р Оливера Трајковска-Горгиева и д-р Благица
Колева.
–– Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
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наслов „Превенција и управување со стресот на работното место“ од
кандидатот Дафина Ристовска.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Финансиската анализа во функција на ефикасното
финансиско управување со компаниите“ од кандидатот Никола
Горгиев.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
со наслов „Финансирање на здравствениот систем во Република
Македонија“ од кандидатот Бојана Гигова.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Оф-шор пазари и оф-шор финансиски центри – регулација,
примамливост, ризици и одговорност“ од кандидатот Марјана
Џорлева.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Влијанието на електронската трговија во зголемување на
профитабилноста на претпријатијата во Република Македонија“ од
кандидатот Зоранчо Коштанов.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Иновациите базирани на знаење и нивното влијание
во претпријатието во Р. Македонија“ од кандидатот Даниела Ташкова.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Современ менаџмент – контрола на храна како главен
предуслов за здравјето на човекот“ од кандидатот Илин Корубин.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Управување со капиталот во банкарскиот сектор во
Македонија“ на кандидатот Христина Накова.
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд за кандидатот Наталија Стоимилова.
Одлука за усвојување на извештај и закажување на датум за одбрана
на магистерски труд за кандидатот Катерина Буковалова.
Барања од студенти.

124. седница
–– Усвојување на записникот од 123-та седница на ННС.
–– Одлука за корекција на покриеноста на настава на Економски
факултет за учебната 2016/2017 година.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната област Меѓународна економија.
–– Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната област Историја на економска
мисла.
–– Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд
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со наслов Управување со готовината на компаниите (Cash flow
menagment) од кандидатот Надица Стојанова.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Стратегиски алтернативи за влегување во меѓународниот
бизнис“ од кандидатот Емилија Димовска.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд „Обука и развој на човечките ресурси во локалната
администрација во Општина Штип“ од кандидатот Весна Денчова.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд „Депозитите како финансиски инструменти и извор на средства
за банкарски пласмани“ од кандидатот Емилија Заева Костова.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд „Улогата на раководителите и нивното влијание
за организациското однесување на вработените со осврт на МВР“ од
кандидатот Сашко Арсовски.
Одлука за усвојување на рецензија на монографијата „Економска
импакт анализа на индустријата за основни метали во Република
Македонија“ од доц. д-р Дарко Лазаров, Економски факултет при
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип и доц. д-р Митко Кочовски,
Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје и АД Макстил – Скопје
објавена во Билтен 174 од 1 септември 2016.
Одлука за определување на рецензенти за рецензирање на учебник
со наслов „Анализа на финансиски извештаи“ од д-р Оливера
Трајковска-Горгиева и д-р Благица Колева.
Одлука за отсуство заради учество на меѓународна конференција
како дел од Универзитетски проект за д-р Еленица Софијанова, д-р
Љупчо Давчев и д-р Тамара Јованов Марјанова.
Одлука за отсуство заради учество на меѓународна конференција
како дел од Универзитетски проект за д-р Илија Груевски, д-р Марија
Гогова-Самоников и д-р Елена Веселинова.
Барања од студенти.
Разно.
125. седница
Усвојување на записникот од 124-та седница на ННС.
Одлука за распишување на конкурс за избор на еден наставник во
сите звања за наставно-научната област Е-бизнис.
Одлука за усвојување на рецензија објавена во билтен за скрипта и
практикум Меѓународна економија од д-р Влатко Пачешкоски.
Одлука за давање согласност за вршење на високо образовна дејност
за проф. д-р Трајко Мицески на институт за тутун Прилеп.
Одлука за ангажирање на експерт од праксата д-р Николче Рунчев
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- Управник на УЈП - Регионална дирекција – Штип по предметите:
монетарна економија и организациско однесување.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Влијанието на глобализацијата врз банкарските ризици,
со посебен осврт на кредитниот ризик“ од кандидатот Валерија
Василева .
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Управување и сметководствен третман на залихите, со
осврт на меѓународниот сметководствен стандард 2 – залихи“ од
кандидатот Орце Миладиноски.
Одлука за прифаќање на тема за изработка на магистерски труд со
наслов „Извештај за парични текови – составување и анализа“ од
кандидатот Марина Кралева Клампфер.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Европски структурни фондови“ од кандидатот Диме
Мукаетов.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд со наслов „Извори на финансирање во поодделни фази од
животот на мал бизнис“ од кандидатот Горан Стаменков.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд со наслов „Влијанието на лидерот врз мотивацијата
на вработените“ од кандидатот Бобан Даскалов.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд од кандидатот Верица Митева.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд од кандидатот Надица Стојанова.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд од кандидатот Даниела Ампов.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд од кандидатот Даниел Гелевски.
Одлука за формирање на комисија за оценка и одбрана на магистерски
труд од кандидатот Дијана Цековска.
Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за одбрана на кандидатот Христина Накова.
Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за одбрана на кандидатот Весна Денчова.
Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за одбрана на кандидатот Даниела Ташкова.
Одлука за усвојување извештај за одбрана на магистерски труд и
закажување датум за одбрана на кандидатот Емилија Заева Костова.
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Нови избори на наставнички и соработнички кадар
Избор/реизбор во звања на наставничкиот и соработничкиот
кадар
Р.бр Име и презиме
1
2

Јанка Димитрова

Ристе Темјановски

Звање

вонреден
професор
редовен
професор

Област

сметководство и
финансии
транспорт и
шпедиција

Избор/реизбор
избор
избор

Други активности
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 вршење 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.
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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 земјата, околните
земји и западноевропските земји, каде презентираат свои трудови од
областа или од проектните активности.
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