
 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“  ВО  ШТИП 
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Врз  основа на  одредбите од ЗВО и Конкурсот за запишување на студенти 

на трет циклус –докторски студии на студиските програми на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип, Конкурсната комисија на ден 08.02.2019г. година утврди  

КОНЕЧНА РАНГ-ЛИСТА  
по Конкурсот за запишување студенти на трет циклус-докторски 

студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, 
во учебната 2018/2019 година (втор уписен рок) 

СЕ УТВРДУВА прелиминарна ранг-листа на пријавените кандидати по 
Конкурсот за запишување на трет циклус-докторски студии на студиските 
програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во учебната 2018/2019 
година: 

Кампус 3  
Кандидат 
(евидентен 
број) 

Образование  Просек Студиска програма 
на која се пријавува 

Дополнителни 
услови и 
забелешки 

 

1 1003-60/14 
Захарија 
Парталоска 
Шипинкаров-
ска 
 

Доктор на 
медицина  
Специјалист 
по акушерство 
и гинекологија 

 
 

9,65 

Општа медицина-
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

2 1009-60/13 
Блаѓица 
Лазарова 
 

Доктор на 
медицина  
специјализант 
 

 
8,29 

Општа медицина-
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

3 1003-60/7 
Џемиле 
Јусуфи 
 

Дипломиран 
доктор по 
медицина  
Специјалист 
по 
медицинска 
биохемија 

 
 

8,22 

Општа медицина-
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

4 1003-60/3 
Ружди 
Реџепи 
 

Дипломиран 
доктор по 
медицина  
Специјали-
зант 
Магистер по 
Биологија-
Биохемија  

 
8,03 

Општа медицина-
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

5 1003-60/10 
Ардиан 
Емини 
 

Доктор на 
медицина  
специјализант 

 
8,01 

Општа медицина-
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

      

6 1003-60/2 
Весна 
Трајкова 
 

Дипломиран 
доктор по 
медицина  
Магистер на 
медицински 
науки   
 

 
7,67 

 
 

9,8 

Општа медицина-
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 



 

 

7 1003-60/15 
Александар 
Димовски 
 

Доктор на 
медицина  
Специјалист 
по 
радиодијагнос
тика 

 
7,37 

Општа медицина-
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

8 1003-60/8 
Светлана 
Темелковска 

Доктор на 
медицина  
Специјалист 
по 
радиодијагнос
тика 
Магистер на 
медицински 
науки  
 

 
 

7,3 
 
 
 
 

9.8 

Општа медицина-
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

9 1003-60/12 
Јусуф  
Вејсели 

Доктор на 
медицина 
Субспеција-
лист 
гастроентерох
епатологија 
Специјалист 
по интерна 
медицина  
Магистер по 
економски 
науки од 
областа 
здравствен 
менаџмент 
 

 
7,15 

 

Општа медицина-
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

10 1003-60/11 
Тоде 
Вранишкоски 

Доктор на 
медицина  
Специјалист 
по ортопедија 
Магистер на 
науки  по 
јавно 
здравство 
 
 

 
6.8 

 

Општа медицина-
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

11 1003-60/1 
Ерзен Елези 
 

Доктор на 
медицина 
специјализант 

6,72 Општа медицина-
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

Кампус 4  
Кандидат 
(евидентен 
број) 

Втор циклус 
студии 

 Просек Студиска програма 
на која се запишува 

Дополнителни 
услови 

 

      

1 1003-60/5 
Душица 
Гигова 

Магистер по 
меѓународен 
туризам 
Менаџер по 
туризам 

9,8 
 
 

7,3 

Туризам и 
угостителство 

 



 

 

2 1003-60/4 
Илија  
Закоски 
 

Магистер по 
менаџмент во 
туризмот  
Дипломиран 
инженер по 
дрвна 
индустрија  

8,8 
 
 
 

7,38 

Туризам и 
угостителство 

 

3 1003-60/9 
Агим Асани 

Дипломиран 
менаџер на 
туризам и 
угостителство 
2007 
Магистер на 
науки од 
областа на 
туризмот 2018 

 
6,31 

 
 
 
 

7,3 

Туризам и 
угостителство 

 

      

4 1003-60/6 
Џеват Кицара 
 

Дипломиран 
професор по 
одбрана и 
заштита  
Магистер по 
менаџмент за 
одбранбено-
безбедносни 
ресурси во 
областа на 
безбедноста и 
одбраната  
 

 
 

7.59 
 
 
 
 

9,63 
 

Туризам и 
угостителство 

ННС – мислење 
за соодветноста 
 

      

 
Одлуки за запишување на трет циклус студии ќе  донесе ННС на докторски 

студии на Кампус 3 и ННС на докторски студии на Кампус 4. Верификација на 
Одлуките ќе изврши ректорска управа. Запишани ќе бидат кандидатите кои при 
запишувањето ќе достават Изјава од ментор. 

 
       Објавено на веб-страницата и на огласната табла на ден 08.02.2019 во 15,30 
часот.  
 
                                                                                          КОНКУРСНА КОМИСИЈА: 

 
                                       1.Проф.д-р Дејан Мираковски, претседател,с.р  
                                                                 

                                                  2.Вонр.проф.д-р Кирил Барбареев, член,с.р 
 
                                                  3.М-р Светлана Попова, член,с.р 

Штип.08.02.2019г. 


