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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 02.10.2018г. 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 

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 
1 Кандидат Втор циклус 

студии 
  Студиска програма 

на која се запишува 
Дополнителни 
услови 

1. Канидати кои ги исполнуваат условите 

1 Вера Христо 
Пеншовска 
Скопје 

Доктор на 
медицина 

 

 Општа медицина- 
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

2 Анита 
Морарцалиева 
ошкова  

Доктор на 
медицина 

 

 Општа медицина- 
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

3 Блаѓица Митко 
Лазарова 
Штип 

Дипломиран 
доктор по 
медицина 

 

 Општа медицина- 
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

4 Сања 
Балџиева  

Доктор на 
медицина 

 

 Општа медицина- 
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

5 Ненад Петков Доктор по 
медцина 

 

 Општа медицина- 
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

6 Александра 
Тонева 
Николова 

Доктор на 
медицина 

 

 Општа медицина- 
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

7 Рина Љатифи 
Исаки 

Доктор на 
медицина 

 

 Општа медицина- 
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

8 Драгица Драге 
Тимова Штип 

Доктор по 
медицина 

 

 Општа медицина- 
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

      

2. Кандидати кои не ги исполнуваат условите, или немаат доставено комплетна 
документација. 

      



 

 

1 Јусуф Вејсели М-р по 
економски 
науки 

 Општа медицина- 
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

2 Тоде 
Вранишкоски 

М-р на науки 
по јавно 
здравство 

 Општа медицина- 
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

3 Благица 
Димко Панова 
Кочани 

Дипломиран 
доктор по 
медицина  

 Општа медицина- 
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

4 Весна Трајан 
Трајкова 
Скопје 

М-р на 
медицински 
науки   

 Општа медицина- 
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

5 Ерзен Елези 
Теарце Тетово 

Доктор по 
општа 
медицина 

 Општа медицина- 
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

6 Даниела 
Цветановска 

Доктор по 
стоматологија 

 Општа медицина- 
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

7 Петар Марков Доктор по 
медицина 

 Општа медицина- 
базични и клинички 
истражувања во 
медицината 

 

 
Кампус 4  

Кандидат Втор циклус 
студии 

 Просек Студиска програма 
на која се запишува 

Дополнителни 
услови 

1. Канидат кој ги исполнува условите 

1 Душица 
Гигова Матета 
Од Штип 

Магистер по 
меѓународен 
туризам 

 Туризам и 
угостителство 

 

      

2.Канидат кој не доставил комплетна документација  

2 Илија Закоски 
Од Тетово 

  Туризам и 
угостителство 

 

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

докторски студии на Кампус 3 и ННС на докторски студии на Кампус 4. Запишани 
ќе бидат кандидатите кои ќе достават Изјава од ментор. 

 
       Објавено на веб-страницата и на огласната табла на ден 02.10.2018 во 12,00 
часот.  
 
                                                                                          КОНКУРСНА КОМИСИЈА: 

 
                                               1.Проф.д-р Дејан Мираковски, претседател  
                                                                   

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

Штип, 02.10.2018г. 


